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Nu är det dags igen! 

 

Lördagen den 5 Maj 
09.00 – ca 14.00 

Ta med ett glatt humör 
Korvgrillning och kaffe ca 11.00 

Vi ses vid stranden, stora som små är välkomna! 
 

Bortrest på städdagen?  
Kontakta då styrelsen så kan man få en egen arbetsuppgift. 

 

  
På stämman den 20 mars 2018 valdes 

en ny styrelse: 

Ordinarie 
Erico Di Lorenzo, Ordförande 
Per-Olof Svensson, Kassör 
Camilla Solberg, Sekreterare 
Magnus Engelbrektsson 
Peter Norlander 

Suppleanter 
Niclas Stading 
Christer Tedefjord 
Anita Carlsson 

 

Fördelning av ansvarsområdena. 
 
Vägar, Stigar – Per-Olof & Peter 
Skog, Grönområden – Christer Tedefjord 
Strand, Lekplats – Niclas Stading 
Hemsida – Erico Di Lorenzo 
                 www.närsbo.se 
 

  

Gräsklippning 
 

Snart börjar gräset att växa igen, 
och då behöver vi hjälpas åt att 
sköta gräsklippningen i området. 
Under rubriken gräsklippning på 

hemsidan, så finns en 
bokningskalender. Där kan man 
boka upp den veckan eller veckor 
som man vill och kan hjälpa till 

med gräsklippningen. 
 
 
 

 

 
Vatten, Avlopps Ansvariga 

1. Magnus Engelbrektsson. 
2. Fredrik Abrahamsson. 

Mejl adress till Styrelsen. 
styrelsen@narsbo.se. 
På www.narsbo.se under fliken Frågor kan 
du även skicka mejl till styrelsen. 
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Skrotning av gamla båtar. 

 
Alla båtar som ligger på land efter arbetsdagen måste märkas upp med en 

tydlig märkning över vem som äger båten. 
Märk båten tydligt i aktern med fastighets nr. 

 
Vi har några övergivna båtar nere vid sjön som vi vill bli av med. Och för att allt 
ska gå rätt till, så kommer vi att anmäla dessa båtar som upphittade objekt till 
Polisen. Därefter kommer de berörda båtarna märkas upp med Polisens vit/blåa 

band, och då kan alla se vilka båtar det rör sig om. Efter att det gått tre 
månader och om inte den rättmätiga ägaren har hört av sig till Polisen, så 
kommer ägandeskapet av båtarna tillfalla anmälaren (representant från 

styrelsen). Efter detta kommer vi ha laglig rätt att avlägsna båtarna, genom tex 
försäljning, skrotning, bortskänkes.  

Vi kommer informera samt ta med bilder på de berörda båtarna i något av 
kommande Närsbo blad.  

 

 

Bekräfta din Mejl adress. 

Då det kommer nya lagar och regler kring Dataskyddsförordningen och PUL/GDPR under 
våren, så vill vi att alla medlemmar bekräftar sin mejl-adress till styrelsen.  

Detta gör man genom att skicka ett mejl till styrelsen@narsbo.se med följande information: 
 
Jag, <namn>, samtycker till att samfällighetsföreningen registrerar min e-postadress och håller denna 

tillgänglig i föreningens medlemsregister som förs av styrelsen. E-postadressen registerhålls till förmån 
för att kunna användas vid informationsutskick och vid kallelser från styrelsen till medlemmarna. 

 
Skicka ett mejl från den adressen ni vill att vi ska registrera, är det flera i hushållet som vill 
registrera sin adress. Så skickar ni ett mejl från varje mejl-adress som ska registreras. 

I statusfältet för mejlet skriver ni fastighetsbeteckningen, och i mejlet skriver ni texten enligt 
ovan. 

 
Mejllistan använder vi för att kunna kommunicera ut info, som vi behöver få ut med kort 

varsel. Så gå in och registrera din adress så att du snabbt kan bli uppdaterad när det händer 
något. 

 
Den nya lagen börjar gälla från och med 25 Maj. Obekräftade mailadresser raderas 
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Vatten och Avlopp 
 

Efter en vattenläcka i en fastighet med nyligen, så vill vi uppmärsamma er på att stänga av 
vattnet då ni reser bort samt vara medvetna om risken för vattenläckage. 

 
Av den erfarenheten vi fick senast, så klarar både vattenverket och reningsverket av att 

processa stora mängder vatten. Hade läckan varit något mindre, så hade det kunnat dröja 
veckor innan felet upptäckts.  

 
Enbart läckan stod för en förbrukning på ca 30 kubikmeter/dygn.  

Normalförbrukning för hela området under perioden är ca 20 kubikmeter/dygn. 
 

Förutom att stänga av kranen, så finns det ytterliggare skydd såsom vattenfelsbrytare eller 
be grannen ta en titt vid misstanke  

 
Notera att då styrelsen inte besitter någon kunskap i tekniska lösningar, så hänvisar vi till 

auktoriserade VVS-firmor för frågor och lösningar. 
 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Hjälp till att hålla koll. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


