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   PROTOKOLL 4/9 
 

Ordinarie styrelsesammanträde med Närsbo 
Samfällighetsförening den 1 juni 2009. 

 
 
 
 
 
 

Närvarande:  Christer Tedefjord Ulrika Nicklasson 
Björn Wallander Christina Stålstedt 

  Lise-Lotte Kamperin Gunnel Blom  
  Robert Törsök Lars-Erik Lagerqvist 
 
 
 
§ 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 Lotta gick igenom resultatrapporten. Ökade kostnader för bl a
   miljöavgiften på 10 000 kr. I övrigt löper allt på.  
     
 
§ 5 Lekplats Christer har köpt lekstuga som snart kommer på plats, nymålad 
  och fin! Christina skall köpa in bord och stolar att ha i stugan. 
      
§ 6 Strand- och Christoffer Isojärvi har åtagit sig klippa gångstigen och grön- 
 grönområde områdena vid stranden för 1 500 kr och bensin till klipparen  
   som hämtas hos Christer. 
 
   Björn skall ordna så badstegarna blir svetsade till hösten. 
 
   Plank skall sättas upp på baksidan av strandstugan runt betong- 
   plattan för att kunna utnyttja det som omklädningsrum på sommaren 
   och skyddande förvaringsutrymme för sittmöblerna på vintern. 
   Björn skall höra om det finns frivilliga till detta arbete. 
 
   
§ 7 Vägar & Hyvlingen av våra vägar är klara där det behövdes, förutom längst  
 gångstigar ner på Skinnarövägen. Väghyveln kunde ej köra sista biten pga 

häcken, som tillhör Närsbo 1:12, 1:60 och 1:61, som har brett ut sig, 
dryga metern mot vägen. 

  Christer skall kontakta ägaren för åtgärd snarast. 
   
  Avtal klart för snöröjning vintern 2009/2010 med Idé Teknik. 



2(2) 

§ 8 Skog Boende vid Skinnarövägen önskar fortsätta med röjningen i  
  skogsdungen nedanför ängen och styrelsen ser inga hinder med 
  måttlig röjning. 
 
 
§ 9 Vatten- Björn med flera har gjort i ordning utrymmet där tanken står  
 anläggningen samt dokumenterat framskridandet av filter installationen.  
   Övriga styrelsen uppskattade denna redovisning ! 
    
 
§ 10 Avlopps- Det är fortsatta stora problem med vad medlemmar spolar ner i 
 anläggningen toaletterna. De sista månaderna har anläggningen larmat 20-25  
   gånger då det blivit stopp i rören, främst beroende på bindor och  
   trosskydd. 
   Detta blir mycket kostsamt för föreningen eftersom Björn får lägga  
   ner många extratimmar på denna rengörning samt att ventilerna blir  

förstörda. 
Björn och Gunnel skall återigen göra utskick till hushållen i hopp 
om bättring. 
 
Nivåvipporna börjar bli i behov av utbyte och Björn kollar kostnad. 
  

    
§ 11 Övriga ärende   En förfrågan har inkommit från Närsbo 1:86. Han vill sätta upp en 
   friggebod, som ej kräver bygglov, ca 1 m från sin fastighets  
   tomtgräns mot gångstigen längst upp på Lyckevägen mot  
   Bäckvägen.  
    
   Styrelsen har ingen erinran mot detta utan godkänner det.   
 
   Robert arbetar vidare med utvecklingen av vår hemsida. 
 
   Ulf har skänkt 2 stora ”30-skyltar” till föreningen. Christer skall be  
   NGÖ att få sätta upp dessa på Närsbovägen.   
 
 
§ 12 Nästa möte Nästa möte är tisd 1 sept, kl 18:30, i pumphuset. (LEL fika) 
 
 
   Ordförande tackade och avslutade dagens möte. 
 
 
    Närsbo 090601 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Lise-Lotte Kamperin  Christer Tedefjord 


