
PROTOKOLL 5/2014 
 

Styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening 
 
 
 
 
 
 

Datum: 
 
Plats 
 
Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frånvarande: 

2014-09-01 
 
Pumphuset 
 
Lasse Nicklasson 
Per-Olof Svensson 
Gunnel Blom, 
Sirpa Tavastilla 
Magnus Gawek  
Magnus Tanzbro 
Kristina Kruger 
Lotta Kamperin under §1, §2 och §3 
 
Daniel Grip  

  
 

  
 

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

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

 
§3 Ekonomi  Resultatrapporten och balansrapporten till och med 

sista juni gicks igenom och inget anmärkningsvärt 
fanns att tillägga. 

 Problem med obetald faktura. Styrelsen diskuterade 
olika möjligheter för att lösa problemet. Vi gör en aktiv 
handling för att få in pengarna till föreningen. 

 Grävningen på Videmadsvägen, styrelsen beslöt att 
dela upp fakturan. 

 Vatten är framtaget till fastighet på Bäckvägen, faktura 
på extra arbete tillkommer ägaren. 

  
 

§4 Föregående protokoll Lades till handlingarna. 
  

 
§5 Lekplats  Rutschkanan ses över, något lös i nederkant. 
 
 

 

§6 Strand och  Soptunnan vid stranden. Vi behöver ordna tömningen 



grönområden till nästa säsong så att styrelsen inte behöver dra den 
manuellt upp till Silverbergsvägen. 

 Båtbryggan längst ut har pålarna blivit böjda.  
 
 

 

§7 Vägar och gångstigar  Skyltningen på Videmadsvägen återstår, åtgärdas på 
arbetsdagen. 

 Vägarna ses över för eventuella reparationer då 
mycket vatten har runnit på vägarna. 

 Vändplanen på Lyckevägen är åtgärdat. 
  

 
§8 Skog  På Lyckevägen står ett träd på föreningens mark med 

grenar som hänger in på en fastighet. 
Fastighetsägaren kontaktar professionella aktörer för 
prisuppgift. 

 Riset som ligger i våra marker bör forslas bort, finns 
eventuellt någon intresserad som kan ta bort detta. 

  
 

§9 Vattenanläggningen  Vi har ett nytt SMS larm då det gamla gick sönder i 
samband med åskvädret.. 

 Kommunen har varit här på inspektion och inga 
problem framkom. 

  
 

§10 Avloppsanläggningen  Styrsystemet slogs sönder vid det senaste 
åsknedslaget så vi beslöt därför köpa ett nytt. Kontakt 
tas med Länsförsäkringar för att eventuellt få det till ett 
försäkringsärende. 

 En offert tas in för ett åskskydd 
 Halva avloppsreningsverket skall uppdateras därför 

kommer också en ny op-panel inköpas. 
Underhållsfonden belastas. 

 Två nya pumpar finns och skall bytas ut. 
  

 
§11 Övriga ärenden  Lasse har pratat med Synnöve angående fortsatt 

arrende på samma villkor som innan. 
 Det är lite intresse ang. fiber, information skall läggas 

ut i brevlådorna. 
 Nytt Närsboblad med innehåll: 

- Arbetsdagen 
- Styrelsen mailar om innehåll i bladet senast 27/9 

  
§12 Nästa möte  Nästa möte är torsdagen den 2 oktober klockan 18.30 i 

pumphuset, Lasse bjuder på fika. 
 
Lasse tackade och avslutade mötet. 



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

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

 


