
PROTOKOLL 3/2015 
 

Styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening 
 
 
 

Datum: 
 
Plats 
 
Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frånvarande: 

 2015-03-24 
 
Pumphuset 
 
Lars-Göran Nicklasson 
Per-Olof Svensson 
Carina Johansson 
Ulf Eriksson 
Daniel Grip 
Magnus Tanzbro 
Magnus Gawek 
Marcus Andersson 
 
Ingen 

 
 

 

  
§1 Mötet öppnas Mötet öppnades av Lars-Göran Nicklasson, 

som hälsade alla välkomna. 

  
§2 Ordförande och 
sekreterare för mötet 

Styrelsens ordförande Lars-Göran samt till sekreterare 
utsågs Carina. 

  
§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 Carina Johansson  

 Kassör Per-Olof Svensson 

 Firmatecknare Lars-Göran Nicklasson och Per-Olof 
Svensson, var för sig. 

  
§6 Föregående protokoll Lades till handlingarna. 

  
§7 Ekonomi  Nya underlag till Lotta om debiteringslängden och en 

kopia till Per-Olof. 



 Lars-Göran får en utskrift på kundfodringar var tredje 
månad från Lotta. 

 Föreningsfakturorna kommer att delas ut en månad 
innan förfallodatumet.  

 Styrelsen kommer att titta på om vi skall skriva av 
föreningsavgifterna, som ej blivit betalda för 
nästkommande år. 

 Sex ärenden 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  Rörläggare kommer torsdagen 26/3 och gör en 

uppgradering av ventiler i avloppsanläggningen. 

 Vatten prover görs i vecka 12 enligt Magnus. 

  
§9 Vägar och gångstigar  Vi skall se över vägarna ifall någon behövs hyvlas 

och grusas. 

  
§10 Skog och 
grönområden 

 Lars-Göran skall se över vad som gäller med körkort 
för motorsåg och röjsåg när vi utför röjning inom 
föreningen. 

 En asp har vält nere vid stranden vi kollar med Erkki 
Isojärvi om han skall ta den. 

  
§11 Strand och lekplats  Bryggorna skall oljas och tre stycken av de gamla 

bryggorna skall rivas den 26 april klockan 10.00. 

 Två stycken nya bryggor är beställda utav P-O. 

  
§12 Ansvarsområden Lars-Göran 
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§13 Arbetsdagen  Vårens arbetsdag är den 9 maj. 

 Styrelsen träffas tisdagen den 21 april  klockan 18.30  
i pumphuset för att fastställa aktiviteter för 
arbetsdagen. 

 Närsbobladet läggs i brevlådorna den 18/4. 
  
§14 Övriga ärenden  Anita och Kjell Andersson på Strandängsvägen 2, 

1:33 har skickat in en ansökan om 
Aterfallshus/gäststuga. Vill ha ett gokännade av 
styrelsen. Lars-Göran skickar ett brev från styrelsen 
att vi gokänner placeringen utav Aterfallshuset. 

 Gällande fiber så har 60% meddelat att dom är 
intresserade utav fiber. Offert kommer inom 2-3 
veckor. Nästa fråga är egenanslutning eller förening? 
Skall vi ha detta i Närsboföreningen eller skall vi 
skapa en egen fiberförening?  

  
§12 Nästa möte  Nästa möte är tisdagen den 21/4  klockan 18.30 i 

pumphuset. 
Ulf  bjuder på fika. 
 
Lars-Göran tackade och avslutade mötet. 

  
 
 

 
 
 
 
 
   
Vid protokollet, dag som ovan  
 
 
 
………………………………………… 
Carina Johansson 

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

                   
 


