
PROTOKOLL 3/2014 
 

Styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening 
 
 
 

Datum: 
 
Plats 
 
Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
Frånvarande: 

 2014-04-15 
 
Skinnarövägen 5, hos Kristina Kruger 
 
Lars-Göran Nicklasson 
Per-Olof Svensson 
Gunnel Blom, 
Kristina Kruger 
Sirpa Tavastilla 
Magnus Tanzbro 
 
Magnus Gawek  
Daniel Grip 

 
 

 

  
§1 Mötet öppnas Mötet öppnades av Lars-Göran Nicklasson 

som hälsade alla välkomna. 
 

  
§2 Ordförande och 
sekreterare för mötet 

Styrelsens ordförande Lasse samt till sekreterare 
utsågs Gunnel. 

  
§3 Justering av protokoll, 
godkännande av kallelse 
 

Protokollet kommer att justeras av Lars-Göran 
Nicklasson, samt godkännande av kallelsen. 
 

  
§4 Presentation av ny 
styrelsemedlem 

Ledamöterna presenterade sig. 

  
§5 Konstituering  Ordförande Lars-Göran Nicklasson 

 Sekreterare Gunnel Blom  
 Kassör Per-Olof Svensson 
 Firmatecknare Lars-Göran Nicklasson och Per-Olof 

Svensson, var för sig. 

  
§6 Föregående protokoll Lades till handlingarna. 

  
§7 Ekonomi  Styrelsen kommer att se över kostnaderna inom 

föreningen samt följa upp förbrukade medel vid 



halvåret. 
 Ett ärende ligger hos Kronofogden. 
 Aktivitetslistan (100 kronor) kommer att fyllas i vid 

varje styrelsemöte för de som utfört någon aktivitet, 
vem som gjort vad och när. 

  
§8 Vatten och avlopp  Lasse har timanställts den 2 mars för att utföra 

automatiseringsuppdrag i våra anläggningar, istället 
för att hyra in personal för detta. Vattenansvarig är 
arbetsledare. 

 Magnus kommer att undersöka angående 
framdragning av vatten till Bäckvägen 1. 

  
§9 Vägar och gångstigar  Enligt stämmobeslut kommer skyltar i området att 

ses över. 
 Grus på Videmadsvägen har samlats efter 

snöplogning så att vatten inte kan rinna ner i diket, 
skall åtgärdas. 

 Fel lutning av vägen på Bäckvägen skall 
kontrolleras samt vändplan på Lyckevägen. 

  
§10 Skog och 
grönområden 

 All röjning i området är klart. 
 Christer Tedefjord, Bosse Kamperin och Ulf 

Eriksson tar hand om gräsklippningen i sommar. 

  
§11 Strand och lekplats  Bryggorna skall oljas den 27 april klockan 10.00. 

 Om budget tillåter inköp av en brygga samt en 
spång till bryggan. 

 Det finns 3 lediga båtplatser. 

  
§12 Ansvarsområden Lasse 

 

Gunnel 
 
 

P-O 
 
 
 

Kicki 
 

Sirpa 
 

Daniel 
 

Magnus T 
 

Magnus G 
 

Alexander  
(ej styrelseledamot) 

Ordförande 
 

Sekreterare 
Protokoll och Närsbobladet 
 

Kassör 
Skog och grönområde 
Vägar och stigar 
 

Vägar och stigar 
 

Strand och lekplats 
 

Vägar och stigar, hemsidan 
 

Vatten och avlopp 
 

Vatten och avlopp 
 

Vatten och avlopp 
 



  
§13 Arbetsdagen  Arbetsdagen är den 10 maj. 

 Styrelsen träffas lördagen den 3 maj klockan 10.00 i 
pumphuset för att fastställa aktiviteter för 
arbetsdagen. 

 Närsbobladet läggs i brevlådorna veckan efter 
påsk. 

  
 

§14 Övriga ärenden Svårigheter att höra vad som sades på stämman, 
mikrofon kan vara ett förslag. Styrelsen ser över detta. 

  
 

§12 Nästa möte  Nästa möte är måndagen den 2 juni klockan 18.30 i 
pumphuset 
P-O bjuder på fika. 
 
Lasse tackade och avslutade mötet. 

  
 
 

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

Justerare 
 
 
 
………………………………………… 
Lars-Göran Nicklasson 

                   
 


