
Söra Södra Samfällighetsförening   www.sorasodra.se 

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag den 24 april 2018 kl. 19.00 på Söravägen 11, Åkersberga. 

Närvarande: Hans Ragert, Charlotte Stridbeck Bolin, Anette Blomgren, Peter Wunder, Marie Jerbrant, 
samt Sven-Erik Svensson. 

Förhinder: Carita Ekblom. 

1. Mötets öppnande 

Hans öppnade mötet och hälsade alla välkomna och passade på att tacka Charlotte för att vi 
får gästa henne. 

2. Föregående protokoll 

Stämmoprotokollet har anslagits i vanlig ordning. I protokollet framgår att det fanns 

önskemål om brandsyn i gemensamhetsgaragen. Med anledning av detta har Hans varit i 
kontakt med brandmästaren på brandstationen i Åkersberga och då fått upplysningar om att 
man inte gör dylik brandsyn, utan hänvisar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och den information som myndigheten utgivit. Råd och anvisningar beträffande 

gemensamhetsgarage har sammanställts av räddningstjänsten och beskriver deras tolkning 

av tillämpliga lagar och regelverk som rör förvaring av brännbart material i gemensamhets- 

garage. Exempel på regler från en samfällighet har också bilagts.                                     
Informationen kommer att delas ut till samtliga fastighetsägare i vår förening. 

3. Ekonomi och underhåll 

Charlotte meddelar att sedan redovisningen på stämman har inga stora fakturor handlagts.  

När det gäller underhåll så beslutades att åtgärda sönderkörd kantsten i område A och B. 
Inköp kommer att ske av kantsten och offert kommer att inhämtas för fastsättningen av 

kantstenen. 

Renovering av det ena garaget på område B kommer att genomföras under juni månad.  

Entreprenören beträffande utbyten av vattenserviser kommer att stötas på för att få igång 
det arbetet. 

4. Inkomna ärenden 

Inga andra ärenden har inkommit förutom dem som omnämns i stämmoprotokollet. 

5. Övriga frågor 

Dataskyddsförordningen, GDPR.  

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen som lag i alla EU:s 
länder. Den innebär framförallt stärkta rättigheter för den registrerades personuppgifter.                                                                                               

Rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas.                                           
Rätt till rättelse. Du har rätt att be oss rätta och komplettera eventuella felaktiga uppgifter.                                                       
Rätt till radering av dina uppgifter på din begäran, om vi inte behöver dem för att uppfylla en 

rättslig förpliktelse.  Uppgifterna gallras när fastighetsägare meddelat att denne flyttat.                                                                                                                                            

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina 
uppgifter. 

Det skall finnas rättslig grund för registrering. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra 
föreningens angelägenheter. Det kan också vara myndighetsutövning.                                                 
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Det kan också vara rättslig förpliktelse, krav att uppfylla enligt lag, som att spara uppgift t.ex. 

bokföring eller lämna uppgifter till Skattemyndighet. Kan också vara aktuellt vid 
skadeståndsmål eller kronofogdeärenden.                                                                                                                                  
De uppgifter som finns i vårt register är namn och adress. Dessa uppgifter används för att 
upprätthålla en korrekt debiteringslängd för samfällighetsavgiften, samt för att ge dig 

information som är väsentlig för dig som fastighetsägare i området.                                                                                                                                 
Rättslig grund för registrering är också att man kan samtycka till att vissa personuppgifter får 

publiceras på hemsida och informationstavlor. Samtycke skall vara lätt att återta.                             
Personuppgiftsansvarig måste visa att förordningen följs genom dokumentation. En sådan 
dokumentation har upprättats hos personuppgiftsansvariga. 

Personuppgiftsansvarig utses av styrelsen. Vidare skall ansvarig utgivare för hemsidan utses 
och ansvarig för uppdatering av densamma. 

Styrelsen beslutade att utse Charlotte Stridbeck Bolin och Sven-Erik Svensson till 
personuppgiftsansvarig. 

Styrelsen beslutade vidare att utse Gun-Britt Johnson till ansvarig för hemsida och tillika 
ansvarig för uppdatering av densamma. 

Gräsklippning. När det gäller gräsklippningen på samfällighetens område har styrelsen lyckats 
få tag på en ungdom, som bor i området och som uppgett sig vara villig att åta sig arbetet. 
Kassören kommer att kontraktera vederbörande för arbetet. 

Vårstädning. Påminnelse om vårstädning den 12 maj med samling vid respektive områdets 
redskapsförråd kl. 10.00 har anslagits. 

6. Nästa möte  

Nästa styrelsemöte sker måndag den 14 maj kl. 19.00 på Söravägen 159. 

7. Mötets avslutning    

Hans tackade mötesdeltagarna för dagens möte och avslutade mötet. 

 

Åkersberga den 24 april 2018  Justeras: 

 

 

Sven-Erik Svensson   Hans Ragert   

Sekreterare   ordförande  

  

 


