
PROTOKOLL 712016
Styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening

Datum: 2016-09-20

Plats Pumphuset

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

Frånvarande: 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,
godkännande av kallelse kallelsen godkändes.

§3 Föregående protokoll Lades till handlingarna.

§4 Ekonomi Ekonomin ser bra ut.

§5 Lekplats • Plankor och den gamla soffan som blev kvar efter
arbetsdagen tas bort nästa gång Erico eller någon
annan i styrelsen åker till tippen.

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

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

• Marcus Andersson slutar som suppleant och Erico Di
Lorenzo tar över dessa arbetsuppgifter.

§6 Strand,grönområden • Styrelsen har diskuterat att betala ut ett litet arvode till
barn/ungdomar om det rensar ogräset på
sandstranden. Detta skickas ut på Närsbobladet.

• Styrelsen har fattat beslut att gräsklipparen skall in på
service efter sista gräsklippningen för säsongen.

§7 Vägar& gångstigar • Magnus Engelbrektsson har fått info och offert på nya
grindstolparna vid nedfarten till badplatsen från
Silverbergsvägen. Styrelesen har fattat beslut att
behålla befintliga stolpar tills vidare, men det skall
gjutas runt om för att sten ej skall samlas i hålen.



§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 det blir svårt att hinna med nu till
hösten.

• Per-Olof har tittat på vad som gäller ekarna och de är ok
att ta ner ett urval av dem. Per-Olof kontaktar berörda,
som vill ta ned träden och informerar även vad som
gäller när de tas ner.

• Rutten björk som är på stigen ner till stranden, styrelsen
skall höra med övriga medlemmar om det är någon som
är intresserad av ved och vill ta ned den.

§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. Ulf
kollar på alternativ om vi skulle anlita ett företag och vad
detta skulle kosta.

• Vattenförbrukningen fortsätter på normal förbrukning.
• Magnus Tanzbro har varit med på inkopplingen av

vatten till de nya fastigheterna på Silverbegsvägen och
Lyckevägen.

§10 Avloppsanläggningen • 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.

§12 Nästa möte • Nästa möte är tisdagen den 8/11 klockan 18.30 i
pumphuset.

• Magnus Tanzbro bjuder på fika.

Vid protokollet, dag som ovan Justerare
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