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   PROTOKOLL 5/10 
 

Ordinarie styrelsesammanträde med Närsbo 
Samfällighetsförening den 28 april 2010. 

 
 
 
 

Närvarande:  Christer Tedefjord Ulrika Nicklasson 
Björn Wallander Lise-Lotte Kamperin  
Lars-Erik Lagerqvist 
  

Förhindrad  Robert Törsök 
  Gunnel Blom  
 
 
§ 1    Mötet öppnas Mötet öppnades av föreningens ordförande, Christer Tedefjord, som 
    hälsade de närvarande välkomna. 
 
 
§ 2 Justering av  Beslöts att dagens protokoll skall justeras av Christer Tedefjord. 
 protokoll Kallelse till dagens möte godkändes. 
 
 
§ 3 Föreg mötes Lästes upp och godkändes 
 protokoll          
 
§ 4 Ekonomi Lotta har fakturerat de fyra kvartalsfakturorna.  
 
 
§ 5 Lekplats Fotbollsplanen skall räfsas och grusas. De mossrester som blir körs 

ner till reningsverket som fylle.    
   
 
§ 6 Strand- och Bryggorna skall göras iordning innan arbetsdag, oljning, utbyte av  
 grönområde brädor mm. 
   Älgen som låg i området är borttagen. 
   Christoffer Isojärvi har åtagit sig att klippa grönytorna under  
   Sommaren 2010, ersättes med 2 000 kr 
  
 
§ 7 Vägar & Björn har talat med Tage Hammarström som var intresserad av att 
 gångstigar kratta gångstigarna med sin traktor och vår ”kratta”. 
  Den stora stenen på Skinnaröv utanför Marbys är ok att forsla bort. 

Christer talat med Marby som sa ok.   
 
 
§ 8 Skog Christer har tecknat avtal med Södra Skogsägarna. Det är löpande 

pris för virket, dagsläget 340 kr/m3. Grovt uppskattat är det ca 300 
m3 som skall tas ner. 2/3 går bort i omkostnader vilket gör att 
vinsten blir 1/3, ca 30 tkr som vi då får skatta för. 

  Arbetet skall vara klart innan årets slut och vi skall ha löpande 
avstämningsmöten under tiden.  
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§ 9 Vatten- UV larmet är installerat och klart. 
 anläggningen Sista vattenproverna, tagna innan filtret, var lite höga på järn och  
   mangan. 
 
 
§ 10 Avlopps- Tankarna till fällningsmedlet har kommit och de installeras under  
 anläggningen sommaren. 
   Efter sista slamtömningen visar reaktor 2 dåligt värde på vatten- 
   provet. 
   
 
§ 11 Övriga ärende   Föreningen har tecknat ny försäkring med Länsförsäkringar genom 
   Villaägarnas förening. Börjar gälla när Trygg Hansa går ut i juni 2010. 
  
   På arbetsdagen 8 maj är det bryggiläggning och röjning i området  
   som gäller. 
 
   Fritidsföreningen har önskemål att sätta upp en friggebod och önskar 
   då indraget el och vatten. 
  

Inget styrelsen kan ta ställning till utan att först se en väl fungerande 
fritidsförening med driftplan och finansiering.  
Styrelsen kan däremot upplåta pumphuset som samlingslokal vid 
möten. 

 
 
§ 12 Nästa möte Nästa möte är ons 16 juni 2010, kl 18:30, i pumphuset. (LLK fika)
    
 
   Ordförande tackade och avslutade dagens möte. 
 
 
 
    Närsbo 100428 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Lise-Lotte Kamperin  Christer Tedefjord 


