
PROTOKOLL 4/2014 
 

Styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening 
 
 
 
 

Datum: 
 
Plats 
 
Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
Frånvarande: 

 2014-06-02 
 
Pumphuset 
 
Lasse Nicklasson 
Per-Olof Svensson 
Gunnel Blom, 
Sirpa Tavastilla 
Magnus Gawek  
Magnus Tanzbro 
 
Daniel Grip  
Kristina Kruger 

 
 

 

  
 

§1 Mötet öppnas Mötet öppnades av Lasse som hälsade alla välkomna. 
  

 
§2 Justering av protokoll Protokollet kommer att justeras av Lasse Nicklasson 
  

 
§3 Föregående protokoll Lades till handlingarna. 
  

 
§4 Ekonomi  Fakturor betalas löpande 

 Aktivitetslistan uppdateras, PO mailar till ledamöterna 
för justering. 

 Vid akuta tillfällen då privat bil måste användas, vill 
styrelsen att milersättning skall utgå. Frågan går till 
nästa års stämma. 

 Utfall fram till 30 juni hämtas hos Lotta som också 
inbjuds till nästa styrelsemöte. 

  
 

§5 Lekplats  Sirpa kontrollerar statusen på lekplatsen så att allt är 
OK. 

 Fotbollsplanen ses över vad gäller grästuvor. 
  
§6 Strand och 
grönområden 

 Tömning av soptunnan vid stranden ser Sirpa över 
rutinerna. 

 Mutter som saknas på bryggfästet skall sättas dit. 
  



§7 Vägar och gångstigar  Videmadsvägen skall dike grävas ur, eventuellt på 
motsatta sidan. 

 Grävning fram till fastighet för inkopplande av vatten 
kommer att ske på Bäckvägen inom kort. 

 Skyltar kompletteras på vägar där så behövs. 
 Stora stenar på Lyckevägen kommer att flyttas på från 

en fastighets till samfällighetens mark 
 Justering av kurvan på Bäckvägen skall ske. 

  
 

§8 Skog Inget. 
  

 
§9 Vattenanläggningen Prover som är tagna visar på bra värde. 
  

 
§10 Avloppsanläggningen På grund av åskan som slog ner har vi bytt ut delar på en 

av reaktorerna. 
 
Styrelsen diskuterade länge om avloppsanläggningens 
status och vad som behöver/måste åtgärdas. 
Det finns olika alternativ och styrelsen beslöt undersöka 
ytterligare möjligheter samt tala med revisorerna och Lotta 
(ekonomi) om fortsatt handläggning. 
Troligtvis behöver vi göra en investering, frågan är bara i 
vilken omfattning som känns bäst. 

  
 

§11 Övriga ärenden  Den försvunna kanoten är upphittad! 
 Nytt Närsboblad med innehåll: 

- sommarhälsning 
- vatten som stängs av 
- grävning i området 
- vattning inom området 

  
 

§12 Nästa möte  Nästa möte är Måndagen den 1 september klockan 18.30 i 
pumphuset, Magnus T bjuder på fika. 
 
Lasse tackade och avslutade mötet. 

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

Justerare 
 
 
 
………………………………………… 
Lasse Nicklasson 

 


