
PROTOKOLL 812016
Styrelsemöte med Närsbo Samfäll ighetsförening

Datum: 2016-11-08

Plats Pumphuset

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

Frånvarande: Magnus Gawek

§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 • Ulf undersöker vad nya nät till fotboilsmålen på
lekplatsen skulle kosta.

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

• Byte av gungor då de är utslitna, detta görs på nästa
städdag.

• Fler medlemmar i föreningen har pratat om en
cykelpark jämte fotbollsplanen. Vi skulle kunna köra
alla massor utav dikning dit. Styrelsen tittar vidare på
detta projekt.

§6 Strand,grönområden • Styrelsen har fattat beslut att gräsklipparen skall in på
service efter sista gräsklippningen för säsongen.

• Två av bryggorna ligger i vattnet efter städdagen,
dessa skall förankras.

• Runt bänken längst nere vid vattnet kommer vi att fylla
på med mer material för att det skall bli mer lättsköt.



§7 Vägar& gångstigar • Sättningar på våra vägar efter fiberförening grävt .Per
Olof kontaktar fiberföreningen om vi kan få ett lass med
grus.

• Irene på Skinnarövägen har problem med diket, detta
kommer att grävas efter årsskiftet.

• Skottning av våra vägar Per-Olof tittar på en kontakt-
annonsering i Alingsås tidning eller annat alternativ.
Styrelsen vill se om det finns någon eller några som är
intresserade.

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

• Per-Olof pratar med Christer Tedefjord om björkarna
som behövs fällas vid Strandängsvägen om han är
intresserad att ta ner detta.

§9 Vattenanläggningen • 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.

• Styrelsen kommer att annosera på Närsblodet om
denna tjänst där det kommer mer information om vad
den innefattar.

• Vattenproverna visar höga halter av fosfor. Magnus
Tanzbro kommer att ta ny prover för att se om det blivit
normala igen.

• Byte av UV-filter sker inom kort.

§10 Avloppsanläggningen • En av vipporna fungerar ej tillfredställande, Lasse
Nicklasson kommer att se över denna.

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

• Till nästa möte bjuder styrelsen in Lotta och
valbredningen.

§12 Nästa möte • Nästa möte är tisdagen den 10/1 klockan 18.30 i
pumphuset.

• Carina Johansson bjuder på fika.

Vid protokollet, dag som ovan Justerare

Carina J ansson gnus/Egelbrektsson


