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   PROTOKOLL 3/9 
 

Konstituerande styrelsesammanträde med Närsbo 
Samfällighetsförening den 14 april 2009. 

 
 
 
 
 
 
 

Närvarande:  Christer Tedefjord Ulrika Nicklasson 
Björn Wallander Christina Stålstedt 

  Lise-Lotte Kamperin Gunnel Blom  
  Robert Törsök Lars-Erik Lagerquist  
 
 
  
 
§ 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 Inga synpunkter. 
 protokoll   
 
 
§ 4 Ekonomi Inga synpunkter.  
     
 
§ 5 Lekplats Styrelsen beslöt köpa in en ny lekstuga till lekplatsen för ca 4 000. 
 
      
§ 6 Strand- och Christer har best sittgrupper och bänkar till strand och lekplats enligt 
 grönområde stämmobeslutet. Kostnaden kommer att hålla sig inom angiven ram. 
   

Christer skall höra med Christoffer Isojärvi om gräsklippning i 
sommar också, max 1 500 kr. 
 
Kostnad för sommartoalett kommer att bli ca 3 000 kr. 
 

 
§ 7 Vägar & Christer skall höra med Patrik Dolge om han är intresserad av att 
 gångstigar sköta ”krattningen” av våra gångvägar i utbyte mot arbetsdagar och 

bensinkostnad. 
  
  Christer skall höra med IdéTeknik ang snöröjning av våra vägar inför 

nästa säsong. 
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  Christer har fått en offert på hyvling av vägarna för en kostnad på ca 
12 500 kr, exkl transport. Christer kollar vidare. 

 
§ 8 Skog Det behövs röjas på Lyckevägen mellan 1 och 14 samt mellan 

Skinnarövägen och Silverbergsvägen. 
 
 
§ 9 Vatten- Björn har beställt UV- och järn/manganfilter. Arbetet börjar 
 anläggningen 15/4 och beräknas vara klart inom månad. 
 

Pumphuset behöver en upprustning. Bl a fler hyllplan och 
upprustning av golv. 

      
   I övrigt flyter allt på. 
   
 
§ 10 Avlopps- Christer läste upp de delgivningskvitton Samfälligheten fått från 
 anläggningen Miljö/Hälsa. 
 

De krävs installation av kylskåp för prover, filtrering runt 
avloppsanläggningen samt larmfunktion med vidarekoppling till 
ansvarig via sms.  
 
De kräver även att de ansvariga går en kurs för skötsel av 
anläggningen. 
 
Miljöavgiften kommer att höjas till 10 000 kr/år från 2009. 
 
I övrigt tyckte de att anläggningen är välskött men sliten och de vill 
ha en åtgärdsplan innan 1/5 2009. 
 
Styrelsen beslöt köpa in en ventil till reningsverket då den befintliga 
är på upphällningen. 
 
Björn skall även köpa in hänglås till avloppslocken. 
 
Preben skall fortsätta med utdikningen för filtreringen i höst. 
   

    
§ 11 Övriga ärende   Konstituering av styrelse enligt nedan: 
 
   Ordförande:  Christer Tedefjord 2 år 
 
   Vice ordförande: Gunnel Blom  1 år kvar 
 
   Sekreterare och kassör: Lise-Lotte Kamperin 1 år  
 
   Ordinarie ledamöter: Christina Stålstedt 1 år  
     Björn Wallander 1 år kvar 
 
   Suppleanter:  Ulrika Nicklasson 1 år kvar
     Robert Törsök 2 år
     Lars-Erik Lagerquist 2 år 
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Firmatecknare är ordförande, Christer Tedefjord och kassör, Lise-
Lotte Kamperin, var för sig. 

  
 
   Ansvarsområden:   
    
   Ekonomi  Lise-Lotte Kamperin 
   VA  Björn Wallander 
   Lekplats  Christina Stålstedt 
   Strand/grönområde Gunnel Blom och Ulrika Nicklasson 
   Vägar och gångstigar Christer Tedefjord 
   Skog  Lars-Erik Lagerquist 
   Information  Gunnel Blom och Robert Törsök 
 
 

Årets första arbetsdag är lörd 9/5. Som vanligt är det iläggning av 
bryggor i första hand och sedan röjning och underhåll av området 
som gäller. 
 
Christer skall uppdatera nyckellistan. 

     
     
§ 12 Nästa möte Nästa möte blir måndagen 1/6, kl 18.30 i pumphuset. (GB fika)  
 
 
   Ordförande tackade och avslutade dagens möte. 
 
 
 
    Närsbo 090414 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
 
Lise-Lotte Kamperin  Christer Tedefjord 


