
PROTOKOLL 7/2012 
 

Styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening 
 
 

Datum: 
 
Plats 
 
Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
Frånvarande: 

Måndagen den 10 december 2012 
 
Hemma hos Björn Wallander 
 
Björn Wallander, ordförande för mötet 
Per-Olof Svensson 
Ulrika Nicklasson 
Gunnel Blom 
Christer Tedefjord 
Fredrik Abrahamsson 
Sirpa Tavastilla 
 
Robert Törsök 

 
 

 

  
§1 Mötet öppnas Mötet öppnades av Björn Wallander som hälsade alla 

välkomna. 
  
§2 Justering av protokoll Protokollet kommer att justeras av Gunnel Blom och 

Christer Tedefjord 
  
§3 Föregående protokoll Lades till handlingarna. 
  
§4 Ekonomi Följer rutiner och budget. 

 
Presentkort för deltagande vid arbetsdagarna inköps av 
Per-Olof som inom kort skall delas ut. 

  
§5 Lekplats Målen står fortfarande kvar och skall bäras ner till 

stranden. Vi lägger det som en arbetsuppgift på höstens 
och vårens arbetsdag. 

  
§6 Strand och 
grönområden 

Vid grillplatsen skall det dräneras och fyllas på grus. 
 

  
§7 Vägar och gångstigar Flis skall fyllas på i tunnorna. Bussbolaget vill att vi 

åtgärdar ”rundeln” så att bussen ej behöver backa för att 
komma runt. Redan åtgärdat vid detta möte. 
 
I diket på Bäckvägen har det tagits bort sly vid P-
platsen. 
Brunnsringarna har höjts och sneddats på Bäckvägen. 

  
§8 Skog Området har gåtts igenom med skogsröjare Ingemar 

Johansson för att hålla efter vegetationen, men vi 



avvaktar till våren för åtgärder. 
 
Grenar över vägen på Skinnarövägen och Lyckevägen 
tas ner för att underlätta vid plogning. 

  
§9 Vattenanläggningen Två prover är tagna med 2 veckors mellanrum. ENWA 

återkommer med förslag till åtgärder. 
  
§10 Avloppsanläggnigen Inga frågor. 
  
§11 Styrelsearvoden Uppdraget som kassör har förändrats. Nuvarande 

kassör Per-Olof utför inte samma uppgifter som tidigare 
kassör. Per-Olof betalar fakturor m.m. och Lotta sköter 
bokföringen. 
Därför har styrelsen beslutat att arvodet till Per-Olof för 
kassörsuppdraget skall minskas till 7.000. 
 
Övriga arvoden för framtida styrelser kommer styrelsen 
att diskutera och lämna förslag till valberedningen. 

  
§12 Övriga frågor Tackkort har inkommit från Anna. 

 
Närsbobladet lämnas ut med en god jul hälsning samt 
påminnelse om hastigheten på våra vägar och 
uppmärkning av brevlådorna. 

  
§13 Nästa möte samt 
stämman 2013 

Nästa möte är  

 Onsdagen den 30 januari 2012 klockan 18.30 hos 
Gunnel, som då är sammankallande. 

 Onsdagen den 25 februari hos Christer klockan 
18.30, som då är sammankallande och vice 
ordförande fram till stämman. 

 Stämman onsdagen den 20 mars klockan 19.00 i 
Lygnareds skola 

 
 
Björn tackade och avslutade mötet. 

 
 
 
 

 
   
Vid protokollet, dag som ovan  
 
 
 
………………………………………… 
Gunnel Blom 

Justerare 
 
 
 
………………………………………… 
Christer Tedefjord 

                   
 


