
PROTOKOLL 112017
Styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening

Datum: 2017-01-10

Plats Carina Johansson, Skinnarövägen 11

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

Valbredningen: Gunnel Blom och Anita Carlsson

Adjungerad: Lise-Lotte Kamperin t.o.m punkt 3

Frånvarande: Ingen

§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 • Vi gick igenom budgeten för 2016 med Lise-Lotte.
• Ekonomin ser bra ut enligt Per-Olof. Några fakturor

som ej är betalda, Per-Olof kontaktar berörda.
• En fråga från Anders Marby angående disponeringen

utav reservfonden togs upp och diskuterades 1
samband med budgeten. Undersökning pågår i frågan

§5 Lekplats • Ulf undersöker vad nya nät till fotbollsmålen på
lekplatsen skulle kosta.

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

• 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 • Det har diskuterats bland föreningsmedlemmar att
gräsklippningen i området missköts. Magnus
Engelbrektsson tittar vidare på hur många gånger
denna skall klippas och om detta ligger på styrelsens
uppdrag.



§7 Vägar& gångstigar

§9Vattenanläggningen

§10 Avloppsanläggningen

§11 Övriga ärenden

§12 Nästa möte

Vid protokollet, dag som ovan

c...
Carl na

• Sättningar på våra vägar efter fiberförening grävt .Per
Olof kontaktar fiberfören ingen om vi kan få ett lass med
grus.

• 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.

• Ulf och Per-Olof har fyllt igen hålorna på vägarna.

• Det har fallit ett träd vid hästhagen, Per-Olof har tagit
hand om det. Erkki Isojärvi tar också ett träd som är
ruttet enligt Per-Olof. Sandra Isojärvi har ett träd som
lutar Magnus Tansbro tror att denna står på hennes
tomt. Carina Johansson kontaktar Sandra Isojärvi om
detta.

• Vi har fått två personer som är intresserade av ansvaret
för vatten- och avloppsanläggningen. Björn Solberg och
Fredrik Abrahamsson. Björn har gått bredvid Magnus
Tanzbro för uppläming. Magnus Tanzbro kommer att ta
prover där båda kommer att deltaga för att få samma
uppläming. Magnus Tanzbro kommer att lämna över
detta nu ijanuari 2017.

• Magnus har fått en offert på på vad det skulle kosta för
att anlita ett företag som sköter vatten- och
avloppsanläggningen. 11 200:- plus moms per månad
och i detta ingår vare sig sms larm eller jourverksamhet.
Magnus kontaktar leverantören och tackar nej till
offerten.

• En av vipporna larmar fortfarande, men det är inget
större problem.

• Valbredningen var med på mötet och Carina Johansson
och Magnus Tanzbro kommer att avgå, ersättare skall
hittats för dem. Marcus Andersson har avgått tidigare.
Även där skall ersättare hittas.

• Till nästa möte bjuder styrelsen in Björn Solberg och
Fredrik Abrahamsson.

• Nästa möte är tisdagen den 7/2 klockan 18.30 i
pu mphuset.

• Per-Olof Svensson bjuder på fika.

J usterare

Egelbrektsson

§8 Skog


