
PROTOKOLL 512016
Styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening

Datum: 2016-06-14

Plats Pumphuset

Närvarande: Magnus Engelbrektsson
Ulf Eriksson
Erico Di Lorenzo
Magnus Tanzbro

Frånvarande: Marcus Andersson
Per-Olof Svensson
Carina Johansson
Magnus Gawek

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

• Ulf Eriksson och Erico Di Lorenzo tar ordinarie platser i
styrelsen i detta möte på grund av att ordinarie
ledamöter saknas.

• Magnus Tanzbro valdes till sekreterare för detta mötet

§2 Justering av protokoll, Protokollet kommer att justeras av Magnus Engelbrektsson,
godkännande av kallelse kallelsen godkändes.

§3 Föregående protokoll Lades till handlingarna.

§4 Ekonomi • Skulderna som har funnits på en fastighet i området är
nu betalade. Kronofogdemyndigheten har sålt
fastigheten och reglerat skulderna som förra
fastighetsägaren hade.
Vi hälsar nya ägaren välkommen till Närsbo.

• lövrigtingetattta upp.

§5 Lekplats • Plan kor som blev kvar efter arbetsdagen tas bort av P
0, eventuellt tas även den gamla soffan bort.

• Ulf har skruvat åt skruvar i lekstugan för att ingen ska
skada sig på dessa. Ulf kollar även upp vad nya nät till
fotbollsmålen på lekplatsen skulle kosta.

§6 Strand,grönområden Någon har täljt på bänkar och bord nere vid badplatsen och
i busskuren. Vi vill uppmärksamma en sån här handling och
kommer ta upp det i nästa Närsboblad. Har någon sett
något eller vet vem som gjort det får detta gärna meddelas
styrelsen.



§7 Vägar& gångstigar • Diken är grävda på följande vägar: Videmadsvägen,
Strandängsvägen och Silverbergsvägen.
Resterande vägar kommer att grävas till hösten eller
till nästa vår.

• Problemet med grindstolpen vid nedfarten till
bad platsen från Silverbergsvägen berodde troligtvis
på en felmontering. Ulf ska dock kolla upp pris på en
grind att montera istället för stolparna.

• 1 nästa Närsboblad ska informeras om att vi behöver
visa hänsyn och hålla nere hastigheten i området.

§8 Skog Det behöver röjas på flertalet ställen i området, dock vet vi
inte i dagsläget om vi har pengar för att göra detta.

§9 Vattenanläggningen • Vattenmätaren för inkommande vatten har stannat,
detta gör att järn och manganfiltren inte fungerar som
tänkt. Magnus Gawek ska se till att denna blir bytt
snarast.

• Vi har fått in några klagomål från de översta
fastigheterna på Strandängsvägen om att vattentrycket
har varit lågt vid några tillfällen under våren. Vi har detta
under uppsikt men känner inte till vad som skulle kunna
orsaka problemet för tillfället.

• Vatten och avlopp är nu inkopplat för den nybyggda
fastigheten på Lyckevägen. Detta kunde göras utan att
vattnet behövde stängas av.

§10 Avloppsanläggningen • De senaste vattenproverna var bra och fosforhalterna i
reningsverket är nu nere på bra nivåer. För att få ner
fosforhalten har mängden fällningsmedel som pumpas
in ökats något.

• Miljöskyddskontoret har varit på besök, vi fick några
mindre anmärkningar, dessa ska åtgärdas och
uppföljning kommer att ske vid inspektion nästa år.

§11 Övriga ärenden • Dokumentet “Välkommen till Närsbo” har uppdaterats
och kommer skickas ut på mail till styrelsen för
genomläsning och möjlighet att lämna synpunkter.

• Alingsås kommun är återigen kontaktade för att ta bort
informationen om vår badplats från kommunens
hemsida. Det kommer dom att göra dock kommer
kommunen fortfarande att ta vattenprover i sjön.

§12 Nästa möte • Nästa möte är tisdagen den 30/8 klockan 18.30 i
pumphuset.

• Ulf bjuder på fika.



Vid protokollet, dag som ovan Justerare


