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Vi påminner om arbetsdagen som är lördagen       
den 9 maj, vi samlas kl. 09.00 vid stranden. 
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Behöver du komma i kontakt 
med styrelsen, mejla då oss 

på. 
styrelsen@narsbo.se 

    

 

Olja in badbryggor 
 

Innan arbetsdagen så behöver 
vi hjälp av någon/några 

medlemmar som kan olja in 
badbryggorna, olja och 

rollers/penslar finns i strand 
huset.  

Kontakta styrelsen om ni tar 
på er uppgiften, så ställer vi ut 

olja och verktyg. 
 

styrelsen@narsbo.se 
 
  

Fakturorna för kommande fyra 
kvartal, kommer att delas ut 
nu i veckan. De betalas enligt 

angivet datum på varje 
faktura. 
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Vatten-& Avloppsansvarig 
Då vi inte har någon medlem i samfälligheten som har varit 

intresserade av att ta på sig uppdraget som VA ansvarig, med 
tillhörande tillsyn & driftuppdrag. Så har vi idag ingen 

ansvarig kontaktperson för VA, utan styrelsen kommer vara 
kontaktvägen vid frågor ang VA. Så vid frågor eller andra 

funderingar som rör VA, som ligger utanför fastigheternas 
tomtgränser så mejla styrelsen.  

styrelsen@narsbo.se 
 

Då våra VA system kräver drift, tillsyn och skötsel och vi 
saknar egen resurs till detta i samfälligheten, så kommer vi 

att få köpa in extern hjälp till detta framöver. 
Vi håller i dagarna på och upphandlar entreprenörer, som 

kan ta på sig dessa uppgifter. 
 

 

 

Status Båtbryggan. 
Förslaget om en ny båtbrygga godkändes på vårens 

föreningsstämma. 
Styrelsen har nu valt att gå vidare med offerten från en av 

de fem bryggtillverkarna, för att diskutera pris och detaljer. 
Efter beställning och då vi fått leveransdatum (leveranstid 

ca 6–7 veckor), så kommer vi att återkomma med mer info. 
Innan vi kan lägga den nya bryggan på plats, så måste vi 

medlemmar i föreningen hjälpas åt att demontera 
befintliga bryggor.    

Båtbryggan hjälps vi åt med att lägga på plats så fort allt är 
klart, men en uppskattad tidsplan är senare delen av 

sommaren. 
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Gräsklippning 
Gräsklippningen i området kommer som tidigare år skötas 

av oss medlemmar i föreningen. 
Så gå in på www.narsbo.se och skriv upp er i 

bokningskalendern, som ligger under menyn gräsklippning. 
Mejla sedan styrelsen så får ni tillbaka behörighetskoden 

till gräsklipparen. 
styrelsen@narsbo.se 
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