
PROTOKOLL 1/2015 !
Styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening !!!!!!

Datum: !
Plats !
Närvarande: !!!!!!!
Adjungerad: !
Frånvarande:

2015-01-28 !
Pumphuset !
Lasse Nicklasson 
Per-Olof Svensson 
Gunnel Blom, 
Magnus Gawek  
Magnus Tanzbro 
Kristina Kruger 
Daniel Grip !
Liselotte Kamperin t.o.m punkt 3 !
Sirpa Tavastilla

!
!

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

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

!
§3 Ekonomi Styrelsen diskuterade tillsammans med Lotta 

resultatrapport, balansrapporten och budget för 2015. !
Aktivitetslistan skall vara med i underlaget till 
revisorerna. !
Lasse föreslog text till en förvaltningsberättelse. !
Förslag angående arrendet på ängen läggs fram på 
stämman. 
Vissa justeringar och förtydligande skall tillföras samtliga 
dokument som sedan läggs fram till stämman.



!
§4 Föregående protokoll Lades till handlingarna.

!
§5 Lekplats Rutschkanorna behövs ses över, aktiviteter läggs på 

arbetsdagen.

§6 Strand och 
grönområden

De bryggor som är i dåligt skick renoveras eller byts ut, 
aktiviteten läggs på arbetsdagen.

!
§7 Vägar och gångstigar Snöröjning sköts nu av Preben.

!
§8 Skog Nedfallna träd i föreningen efter stormen och som fallit 

ner  kan tas om hand av berörda eller intresserade 
fastighetsägare, dock vill styrelsen bli kontaktad innan. 
För information till stämman

!
§9 Vattenanläggningen Prover som tagit ser bra ut, men en liten läcka finns just 

nu på en slang som strax skall bytas ut.

!
§10 
Avloppsanläggningen

Aerbete pågår med uppgradering av reaktor 1. Problem 
med ventiler som förändrats de senaste 20 åren. Delar 
måste tillverkas för att nya ventiler skall passa.

!
§11 Övriga ärenden • Charlotte Di Lorenzo har ett företag som via 

Arbetsförmedlingen anställer personer för att 
exempelvis jobba i grönområden. Styrelsen beslutar 
att till nästa styrelsemöte bjuda in Charlotte för mer 
information. 

• Stämmans datum och plats beslutas senare efter att 
Roland Norlén tillfrågas att sitta ordförande och 
därefter bokning av lokal. Gunnel Blom ansvarar. 

• Förändringar kan komma att ske av ledamöter i 
styrelsen, till valberedningen.



!!!
   

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

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

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


