
PROTOKOLL 2/2015 
Styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening 

Datum: 

Plats 

Närvarande: 

Frånvarande: 

Adjungerad:

2015-02-23 

Hos Magnus Tanzbro 

Lasse Nicklasson 
Per-Olof Svensson 
Gunnel Blom, 
Magnus Gawek  
Magnus Tanzbro 
Kristina Kruger 
Sirpa Tavastilla 

Daniel Grip 

Jörgen Nilsson, valberedningen 
Charlotte Di Lorenzo, projektansvarig

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

Innan vi fortsatte på dagordningen: 
• Jörgen från valberedningen ville ha en diskussion 

med styrelsen inför stämman. 
• Charlotte presenterade ett eventuellt projekt som 

skulle kunna genomföras i Närsbo. 

Därefter fortsatte styrelsemötet 

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

§3 Föregående protokoll Lades till handlingarna.



§4 Ekonomi Revisorerna har framfört en anmärkning på styrelsens 
verksamhet som gäller de avgifter som ej erlagts (21 st). 
Styrelsen ser allvarligt på detta och beslutar att 
genomföra rutiner för att åtgärda dessa brister. 
Mötet beslöt följande: 
Då räkning ej har betalats utgår en 
betalningspåminnelse efter max 10 dagar. Ignoreras 
även denna kommer ärendet att överlämnas till 
Kronofogden. 
Lotta och kassör kommer att utforma rutiner så att det 
vardagliga arbetssättet följer styrelsens beslut.

§5 Lekplats Inget att diskutera.

§6 Strand och 
grönområden

P-O ansvarar och beställer nya bryggor eftersom dom är 
i dåligt skick och måste bytas ut, aktiviteten läggs på 
arbetsdagen. Dessa inköps i god tid innan arbetsdagen.

§7 Vägar och gångstigar De som behövs kommer att hyvlas samtidigt som detta 
görs på Närsbovägen. P-O ansvarar.

§8 Skog Vi fortsätter att ta hand om de nedfallna träden. Till 
stämman för information.

§9 Vattenanläggningen Vi hade något förhöjt manganvärde men förklaringen var 
strömavbrottet. 
Slangen är utbytt till doseringspumpen. 

Hur skall vi ställa oss till den möjligheten att bygga ett 
Attefallshus och som skall kopplas på vårt vatten och 
avloppssystem? 
Magnus Tanzbro tar kontakt med kommunen för mer 
information, samt tas frågan med till stämman.

§10 
Avloppsanläggningen

På stämman kommer information ges.



§11 Övriga ärenden • Angående arrendet till Synnöve tas upp på stämman. 
• Kaffe och kaka till stämman handläggs av Kicki och 

Gunnel. 
• Lasse fixar kallelser inför stämman, både via 

mailadresser och brevlådor.,

§12 Nästa möte Nästa möte är tisdagen den 24 mars klockan 18.30 i 
pumphuset, Lasse bjuder på fika. 

Lasse tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet, dag som ovan  

………………………………………… 
Gunnel Blom

Justerare 

………………………………………… 
Lasse Nicklasson


