
PROTOKOLL 7/2018
Styrelsemote med Nãrsbo Samfallighetsforening

Datum: 2018-11-13

Plats: Pumphuset

Närvarande: Magnus Engelbrektsson
Per-Olaf Svensson
Anita Carisson
Erico Di Lorenzo
Christer Tedefjord
Peter Norlander

Frnvarande: Camilla Solberg
Niclas Stadling

§1 Mötet oppnas Mötet oppnades av Erico Di Lorenzo, scm hälsade alla
vãl kom n a.

§ 2 Justering av Protokollet kommer attjusteras av Erico Di Lorenzo.
Protokoll

§ 3 Foregende protokoll Lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomi • Samtliga fakturor är betalda (t.o.m augusti)

Gãllandes presentcheckar for ersattning fOr utfOrt
arbete p arbetsdagarna, s kommer detta system att
bytas ut mat digitala system (troligen värdekort). Peo
undersöker cm det finns nágra hinder for att byta till
detta.

§ 5 Lekplats • Grushogarna behOver tgardas. Kommer plattas ut am
vi av annan anledning har gravmaskin pa plats.

§ 6 Strand, gronomráden • Mer sand behOvs till stranden. Kolla om detta ryms i
budgeten

• En utav batbryggorna behOver bytas.
I samband med detta gOrs en Oversyn for hela bryggan
om vi skall byta ut den och i sá fall kOpa eller gora
sj älva.



§ 7 Vagar och gngstigar • Samma snorojare scm kOrde fOrra vintern kommer
anlitas även denna vinter

§ 8 Skog • De omrden scm han rojas under arbetsdagen
kommer aft ses Over och planera fOr när kvarvarande sly
kan bortforslas.

• Frága cm hurvida foreningen skall kOpa in rOjságar
alternativt hyra infOr kommande arbetsdagar skall
undersOkas.

§ 9 Vatten/Avlopp

§ 14 Ovriga frágor

§ 15 Nästa mOte

Vid protokollet, dag scm ovan

• Fosfathater i reningsverkets ena reaktor har varit
onormalt hOgt vid ett ett utav prcvtillfallerna. FOreslaget
ãr att se om vi kan beställa en regelbunden service pa
doseringspumparna fOr fãllmedel. Lángsiktigt bOr dessa
kopplas till larmfunktionen.

• Ett utav proverna i omrádet visade pa hOga
manganhalter. Provet fran vattenverkets utgaende
vatten (samma provtillfälle) visade pa
normala/fOrvàntade värden. En ny provtagning kommer
att gOras for att utesluta den manskliga faktorn.

• Enligt nya lagkrav sa skall proverna pa utgáende
vatten fran reningsverket tas 8ggr/ar istället for scm idag
4ggrlar. Detta laggs in i provtagningskalendern och AK-
lab underättas cm detta.

• Oversyn infOr ombyggnad av elskap i vattenhuset
kommer goras (da cvanstaende punkter ãr genomfOrda)

• Inget aft ta upp.

Nãsta mOte är den tisdagen 22/1 kI: 18:30 i pumphuset.
Peter tar med fika.

Justerare

Erico Di Lorenzclbrektsscn


