
PROTOKOLL 612016
Styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening

Datum: 2016-08-30

Plats Pumphuset

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

Frånvarande: Marcus Andersson
Magnus Tanzbro

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

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

§3 Föregående protokoll Lades till handlingarna.

§4 Ekonomi Ekonomin ser bra ut mot budget.

§5 Lekplats • Plankor som blev kvar efter arbetsdagen tas bort av P
O och eventuellt tas även den gamla soffan bort.

• Ulf kollar även upp vad nya nät till fotbolismålen på
lekplatsen skulle kosta.

• Christer vill ha mer grus till fotbollsplanen och en ny
harv. Styrelsen avvaktar till fiberdragningen är klar, då
deras utrustning försvinner från fotbolisplanen.

§6 Strand,grönområden • Det har inkommit förslag om att minska sandstranden
med gräs för att det skall bli mer lättskött. Styrelsen
kommer att skicka information om detta på nästa
Närsboblad och låta medlemmarna tycka till. Styrelsen
kommer att genomföra detta till våren om inget annat
sägs.



§7 Vägar& gångstigar • Resterande diken som ej blivit grävda, kommer att
grävas till hösten eller till våren 2017.

• Problemet med grindstolpen vid nedfarten till
badplatsen från Silverbergsvägen berodde troligtvis på
en felmontenng. Ulf har fått boschyrer och Magnus
Engelbrektsson tittar vidare på detta.

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

• Preben skriver kontrakt med Per-Olof för snöröjn ingen
vintersäsongen 2016-2017.

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

• Styrelsen har diskuterat om ytterliggare en arbetsdag på
vår och höst, men blir svårt att hinna med nu till hösten.

• Föreningsmedlemmar har frågat om de kan såga ner
träd på föreningens marker. Per-Olof skall titta vad som
gäller ekar och om dessa är okej att ta ner.

§9 Vattenanläggningen • 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.

• Magnus Tanzbro och Magnus Gawek kommer att sluta
som ansvariga för vatten- och avloppsanläggningen.
Styrelesen kommer att söka nya ansvariga via
Närbobladet. Detta kommer med i nästa utskick av
Närsbobladet. Ulf kollar på alternativ om vi skulle anlita
ett företag och vad detta skulle kosta.

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

• Avloppsanläggningen fungerar bra för tillfället.

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

• Nu är badplatsen borttagen från komunens hemsida.
Information ligger endast som sjö.

• Styrelesen kommer att samlas den 18/9 vid pumphuset
för avstämning utav vad som skall göras inom området
på städdagen.

• Städdagen är den 8/10 detta kommer att skickas ut i
brevlådorna, sättas upp på anslagstavloma och läggas
upp på Närsbo hemsida.

• Christer Tedjeford har ställt frågan om han får ställa en
bastubåt längst ut på båtbryggan. Denna båtplats är
Christers. Styrelesen har beslutat att han får ha den där
tillsvidare och frågan kommer att tas upp på
föreningstämman.



Justerare

sektE

§12 Nästa möte

Vid protokollet, dag som ovan

• Nästa möte är tisdagen den 20/9 klockan 18.30 i
pu mph uset.

• Magnus Gawek bjuder på fika.

Carina


