
Söra Södra Samfällighetsförening    www.sorasodra.se 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-08-25 

 

Plats:     Söravägen 91, kl. 19:00 – 20:30 

 

Närvarande:  Hans Ragert   ordforande@sorasodra.se 

Gun-Britt Johnson kassor@sorasodra.se 

Sven-Erik  

   Peter Wunder 

Bengt Finnerman 

 Linda Lindblom  

  

Förhinder:  -  

 

§ 1  Mötets öppnande 

Hans Ragert, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

  

§ 2  Genomgång av föregående protokoll 
Ok 

 

§ 3 Ekonomi och underhåll 

 Ekonomin i balans, vi kommer börja betala av föreningens lån och på så vis få ner räntorna och 

                     amorteringen. Vi har fått in en offert för reparation av garagen i D området. En kontroll av   

                    garagen gör av en specialist och kommer att ske innan styrelsen fattar ett beslut angående 

offerten.  

   

    

§ 4 Inkomna ärenden 

 Parkering kontra uppställning: De som har flera bilar bör parkera den ena bilen i garaget. 

Uppställning av fordon är inte tillåtet.  

 Lekplatsen: Det har lämnats en massa grus vid fotbollsplanen, de som behöver grus kan 

hämta där.  

 Trafik genom området: Det körs för fort inom området. En påminnelse om vissa delar ur 

våra trivselregler kommer att komma ut till samtliga hushåll. (Sophantering, 

ansvarsområden och hastighet inom området) Vi kommer även att köpa in lösa fartdämpare 

för att minska hastigheten in i området.  

 Informera och respektera era grannar när ni bygger, sunt förnuft gäller.  

 Fastighetsägare med allvarligt misskött trädgård: Det finns inget juridiskt försvar att fixa en 

annans trädgård. Det föreningen kan göra är att prata med fastighetsägaren och erbjuda 

hjälp. Vissa juridiska papper måste dock skrivas innan hjälpen genomförs. 

 Hans Ragert meddelar att han avgår till nästa årsmöte. 

 

§ 5 Övrigt 

 

 Städdagen blir den 3/10 klockan 10:00. 

 Det finns vissa träd som har vuxit sig så pass vilda att de blir ett eventuellt hinder för 

framkomlighet av brandbilar. Ordförande kollar upp detta.  

 Hans. R har kollat upp hur det ligger till med våra brandgator. Det kommer inte in en 

brandbil mellan våra hus och speciellt inte mellan brandgångarna. Brandkåren har 

andra verktyg för att ta sig fram när olyckan är framme.  

 Florentino kommer att klippa hela häcken ut med vägen inför hösten. 

 Peter Urbom har hand om alla nycklar och allt elarbete. Han bor på Söravägen 101. 

 

  

http://www.sorasodra.se/


 

§ 6  Nästa möte 

 22/9 Söravägen 37 kl. 19:00 

 

 

§ 7  Ordförande avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

__________________________  ______________________________________ 

Linda Lindblom   Hans Ragert 

Sekreterare     Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse & värdar 

Ordförande  



Hans Ragert, Söravägen 133, Tel 070-556 78 34 

ordforande@sorasodra.se 

Kassör      

Gun-Britt Johnson, Söravägen 71, Tel 070-280 66 63 

kassor@sorasodra.se 

Sekreterare  

Linda Sundberg, Söravägen 79, Tel 076-028 22 65 

lindalindblom@hotmail.se 

Ordinarie 

Robert Holmberg, Söravägen , Tel 070-063 16 21 

robert.holmberg77@gmail.com 

Peter Wunder, Söravägen 57, Tel 073-986 21 11 

peterfwunder@gmail.com 

Ersättare 

Bengt Finnerman, Söravägen 37, Tel 070-555 02 29 

Sven-Erik Svensson, Söravägen 91, Tel 070-6258527 

gimifix@gmail.com 

    

 

Värdar 

Område A, Ola Martis, Söravägen 141, Tel 073-688 22 10 

Område B, Per Ardfors, Söravägen 127, Tel 070-497 23 43 

                     Anette Blomgren, Söravägen 139, Tel 540 658 59 

Område C, Gun-Britt Johnson, Söravägen 71, Tel 070-280 66 63 

                     Adam Revholm, Söravägen 67, Tel 070-4850188 

Område D, Görel Bergkvist, Söravägen 43, Tel 0730-340479 

                    Leif Johansson, Söravägen 29 Tel 070-6090951 
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