
PROTOKOLL 212017
Styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening

Datum: 2017-02-07

Plats Pumphuset

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

Adjungerad: Björn Solberg

Frånvarande: Ulf Eriksson

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

§2 Justering av protokoll Protokollet kommer att justeras av Magnus Engelbrektsson.

§3 Föregående protokoll Lades till handlingarna.

§4 Ekonomi • Vi gick igenom budgeten för 2016 Per-Olof kontaktar
Lise-Lotte för de ändringar som behövs göras. Vi
kommer att skapa 2 stycken nya konton för
ledningsnätlvatten och ledningsriätlavlopp, för att få
bättre uppföljning på detta.

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

• 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 • Magnus E har tittat på hur många gånger gräset skall
klippas och det skall vara 12 gånger per säsong enligt
underhållspianen. Gällande gräsklippningen så avsäger
Christer Tedjefjord och Ulf Eriksson detta ansvar då de
gjort detta frilligt. Styrelsen kommer att ta upp denna
punkt på årsmötet i fall det finns andra frivilliga eller om
vi får ta in extem entrepenör.



§7 Vägar& gångstigar • 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.

• Klagomål på Silverbergsvägen. Det sjunker där man
dragit fiber. Detta har Per-Olof fyllt på med grus.

§8 Skog • Sandra lsojärvi har ett träd som lutar. Den står på
föreningens tomt. Styrelsen tittar på en lösning.

• Stefan Bengtsson och Karin Larsson 1:68
Skinnarövägen 20, har önskemål att ta ned 3 stycken
ekar som står på föreningenstomt. De bekostar detta
själva. Styrelse ger ett gokännande på detta med
förbehåll att arbetet måste ske med rätt behörighet och
att nödvändiga försäkringar finns ifall det händer något.

§9 Vattenanläggningen • Fungerar bra. Björn Solberg, våran nye vatten &
avloppsansvarige deltog på mötet. Fredrik
Abrahamsson kunde inte närvara.

§10 Avloppsanläggningen • Fungerar bra.

§11 Övriga ärenden • Styrelsen har totalt fått 5 motioner. Dessa har
diskuterats på mötet idag och kommer att tas upp på
årsmötet den 21 mars.

• 1 stycken från Anders Marby 1:12,1:60,1:61 Angående
disponeringen utav reservfonden.

• 3 stycken från Christer Tedjeford 1:57 1 ,Tillstånd att ha
får i området Närsbo, 2 Fyllning av vik på stranden och
ta bort den stora stenen på sandstranden och 3 skötsel
av fotbollsplanen genom inköp av vägsladd och fyllnad
av grus.

• 1 stycken från Christer Tedjefjord 1:57, Stefan
Johansson 1:58, Daniel Grip 1:71 och Ulf Johansson
1:65 Vedeldad bastubåt i viken nedanför reningsverket.

• Magnus E skickar ut kallelse till Arsmötet den 21 mars
kl:1 9.00 till alla styrelsemedlemmar via mail och
informationsblad i brevlådan. Carina sätter upp på
anslagstavlorna i Närsbo.

• Magnus E bokar lokalen till årsmötet och fixar kakor, 1
termos kaffe och 1 termos te.

• Magnus T och Per-Olof fixar 1 termos kaffe vardera till
årsmötet.

• Styrelsen träffas kl:18.00 den 21/3

§12 Nästa möte • Nästa möte är tisdagen den 21/3 efter årsmötet.

Vid protokollet, dag som ovan Justerare

Carina J nsson


