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PROTOKOLL 512012

Styre lsem öte med N ärsbo Samfä I I ig hetsfö ren i n g

Onsdagen den 15 aug 2012

Hemma hos Per-Olof Svensson

Närvarande: Per-Olof Svensson, ordforande för mötet
Björn Wallander
Fredrik Abrahamsson
Ulrika Nicklasson
Sirpa Tavastila
Robert Törsök
Christer Tedetjord

Frånvarande: Gunnel Blom

gl Mötet öppnas Mötet öppnades av Per-Olof Svensson som hälsade alla
välkomna. Mötet inleddes med en rundvandring i området
för att se över vilka skyltar som är i behov av rengöring,
förflyttning eller bli utbytta och vilka andra åtgärder som
behöver vidtagas, såsom borttagande av vissa
skrymmande träd och buskar. Även behovet av utgrävning
av vissa diken kontrollerades.
Vissa arbeten ska utföras nästkommande arbetsdag, vissa
arbeten tilldelades villiga styrelseledamöter.

$2 Justering av protokoll Protokollet kommer att justeras av Ulrika Niklasson och
Björn Wallander.

$3 Föregående protokoll Lades till handlingarna.

g4 Ekonomi Per-Olof har endast fått en faktura från Ulnic El på arbete i

vatten- och reningsanläggningen.

$5 Lekplats Lekplatsen har sladdats ett par gånger under sommaren.

$6 Strand och . Toaletten tycks ha fungerat bra under sommaren.
grönområden . Bryggorna ska inspekteras på arbetsdagen, för att se

vad som behöver repareras till våren.



$7 Vägar och gångstigar . Grusning och hyvling av Silverbergsvägen kommer att
ske till våren.

. För att slippa utgiften för klippning av vägkanter i

området , har styrelsen som förslag att de som kan,
håller efter gräset utanför sin tomt. Vid behov kan
rojsågar lånas hos Björn och Christer.

. Vägarna saltades i maj.

. Grävning av diken som planerades tilljuni, kunde inte
göras p.g a. vädret. Kommer att utföras senare.

. Angående vägskyltar se övriga frågor.

. Angående ev. "lappning" av otillåtet parkerade bilar på
våra vägar, vändplatser m.m. har Robert Törsök försökt
prata med vaktbolag, men dessa har ej visat intresse
Han ska försöka igen.

$8 Skog . Fredrik får i uppdrag av styrelsen att ta ner två träd vid
Bäckvägens vändplats. lnnan röjning av sly i området,
tar han kontakt med skogsvårdskunnig för att kunna
spara vissa sällsyntare träd.

. Styrelsen tillåter att tre tallar vid fotbollsplanen, enligt
förfrågan, får fällas. Sirpa meddelar de som vill fälla
dessa.

. Per-Olof kollat priser på flismaskiner. En i lämplig
storlek skulle kosta cirka 3700 kr. Styrelsen beslutar att
avvakta ev. inköp.

$9 Vattenanläggningeh o På grund av de höga mangan-värden som vi
fortfarande har i dricksvattnet, föreslog ENWA att vi
skulle montera in strypventiler, for att sänka
vattenflödet från den djupborrade brunnen, samt för att
skydda filtren från för högt tryck, installerades en
frekvensomriktare med sinusfilter. Ulnic El justerade
ner hastigheten på pumpen till 50%. Detta förändrade
inte mangan-värdet.

. ENWA har varit på besök. Man har stängt av
doseringen av fällningsmedel och spolat filter m.m. den
15 augusti. Nya prover ska tas den21 augusti.

$10 Avloppsanläggningen Fungerar som den ska.

$11 Övriga frågor . Styrelsen påpekar att det inte är tillåtet att elda SKRÄP
på föreningens mark. Vädjan kommer att göras i

Närsbobladet.
. Genomgång av de anteckningar som gjorts under

rundvandringen om vad som behöver åtgärdas i

området. Se bilaga.



912 Nästa möte Nästa möte är måndagen den 1 oktober 2012 klockan
18.30 hos Fredrik som då är sammankallande och vice
ordförande fram tills dess.
Planering av höstens arbetsdag kommer då att göras.

Per-Olof tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet, dag som ovan
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BILAGA TILL PROTOKOLL 5

ARBETSDAGEN

. Tvätta skyltar.

. Byta till nya skyltal ev. flytta en del skyltar.

. Röja en del skrymmande växter.

. Rensa info.tavlorna från gammal info.

. Rensa sanden på stranden från gräs.

. Färdigställa containern: plåta in hörn och måla dörrarna. Svart färg finns.

eÄcxvÄceNl

Fredrik Ta ner träd vid vändzonen. Samt sänka vändzonsskylten.
Christer Jämna ut marken på vändzonen och parkeringsplatsen.

Arbetsdag Röja sly runt p-platsen (från lnge mot Bäckvägen) ca 0,5m från diket.
(Prata med lnge först).
Röja den lilla gångstigen. Hallonbuskar och gräs (prata med lnge angående
hallonbuskarna).

LYCKEVÄGEN

Fredrik Röja sly vid vändzon (nedre) Lyckevägen.
Arbetsdag Skaffa ny, byta p-skylt på parkerinsplatsen (vid Lotta)
Per-Olof Skicka brev till ägaren av hörntomt (mittemot Lotta) angående röjning av

buskar och träd.
Bosse?? Fråga om Bosse vill röja vid elstationen.

Ateranvända vändzonsskylt vid "övre" Lyckevägen.

STRAN DÄNGSVÄG EN / SI LVERBERGSVÄG EN

Arbetsdag Måla kuren vid busshållplatsen.
Röja bort buske vid lampstolpe.

Christer Fylla på grus (vinterflis) i cementringarna.
Björn Prata med Sven-Göran angående röjning av grenar utmed Närsbovägen vid

busshållplatsen.
Arbetsdag Skyltar sättas upp (finns inga nu) vid vändplatserna "övre och nedre"

Strandängsvägen.
Ny p-skylt och vändzonsskylt sättas upp på Silverbergsvägen.
Bränna ris vid Silverbergsvägen.

Christer "Sladda" fotbollsplanen.
Arbetsdag Kratta ihop och plocka bort tuvorna.

Röja vid pumpstationen vid Carlmarks.
Slå i spikar i bänkarna runt grillplatsen.
Måla strandhuset.


