
PROTOKOLL 412016
Styrelsemöte med Närsbo Samfäll ighetsförening

Datum: 2015-05-10

Plats Pumphuset

Närvarande: Magnus Engelbrektsson
Per-Olof Svensson
Carina Johansson
Ulf Eriksson
Erico Di Lorenzo
Magnus Gawek

Frånvarande: Magnus Tanzbro
Marcus Andersson

§1 Mötet öppnas Mötet öppnades av Magnus Engelbrektsson,
som hälsade alla välkomna.

§2 Justering av protokoll Protokollet kommer att justeras av Magnus Engelbrektsson.

§3 Föregående protokoll Lades till handlingarna.

§4 Ekonomi • Per-Olof undersöker om vi kan öppna ett sparkonto på
SBAB med bättre ränta.

• Per-Olof har skickat ut alla fakturor för hela året, denna
information kommer att läggas upp på Närsbo hemsida.

§5 Lekplats Stolparna/planken kommer att bytas ut på arbetsdagen.

§6 Strand,grönområden • Gräsklippning sker under veckan.
• Vi väntar med att sätta upp vollybollnätet till

semestrarna börjar

§7 Vägar& gångstigar • Per-Olof, Ulf och Erico skall ta in offerter för
snöröjningen till vintern. Preben vill ej fortsätta.

• Saltning sker snarast, har inte fått något datum än.

§8 Skog • Tallen nere vid stranden har en gren som sitter löst
denna skall tas ner på arbetsdagen.

• Styrelsen har tagit ett beslut om att inhandla en
grensåg.



§9 Vattenanläggningen • Läckan som vi hittat har visat resultat,
vattenförbrukningen är ungefär på samma förbrukning
som vi haft tidigare år.

• Vattenprover är inskickade och vi borde få ett svar
snart, hoppas att värderna är bra.

• Vi har bytt 2 st ventiler för vatten till de nybygda husen
på Strandängsvägen. Äterstår att koppla in fastigheten
på Lyckevägen.

§10 Avloppsanläggningen • Allt fungerar bra efter justeringen Lasse gjorde i
avloppsanläggningen.

§11 Övriga ärenden • Magnus Engelbrektsson har kontaktat Alingsås
kommun och framfört föreningens åsikt om varför
badplatsen finns på deras hemsida. Inväntar
svar/åtgärd

• Styrelsen har fått frågan om man får ställa
blomlådor/farthinder på Skinnarövägen pga att
hastigheten är så hög. Styrlesen har tagit ett beslut att
det är okej att ställa ut blomlådorlfarthinder så länge det
inte hindrar tyngre trafik, snöröjning, innebär trafik fara
mm. Skinnarövägen bekostar sjäva dessa
blomlådor/farthinder och underhåll.

§12 Nästa möte • Nästa möte är tisdagen den 14/6 klockan 18.30 i
pumphuset.

• Carina bjuder på fika.

Vid protokollet, dag som ovan Justerare


