
Söra Södra Samfällighetsförening   sorasodra.se 

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag den 24 april 2019 kl. 19.00-20.40 på Söravägen 11. 

Närvarande:  Charlotte Stridbeck Bolin, Peter Wunder, Carita Ekblom, Hans Ragert, Marie 

Jerbrant, samt Sven-Erik Svensson. 

Förhinder:  Anette Blomgren 

1. Mötets öppnande 

Hans Ragert öppnade dagens styrelsemöte. 

2. Föregående protokoll 

Stämmoprotokollet har delats ut till samtliga fastigheter i samfälligheten och lagts på 

hemsidan och får därmed anses anslaget. Konstituerande möte har genomförts. 

3. Ekonomi och underhåll 

Inga större fakturor har handlagts under perioden. Transaktionskontots behållning 

för dagen är 586 089 kr.  

Sandsopningen har äntligen kommit igång i vårt område idag, efter flera 

påtryckningar. 

Entreprenören för utbytet av vattenserviserna kommer att fortsätta att genomföra 

sitt arbete med start efter midsommar. 

4. Inkomna ärenden. 

Skrivelse angående fartdämpande åtgärder på infartsvägen, Söravägen 1-99. 

Farthinder är främst avsett för att dämpa fordonshastigheter för fordon som kör in i 

området, med tanke på oskyddade trafikanter, såsom cyklister och fotgängare, 

skymd sikt vid utfart från garageområde i D-området och anslutande väg/trappa från 

område C. 

De farthinder av gummi, som vi använder har stor anläggningsyta, tyngd, som 

dessutom förankras medför att miniguppen ligger stabilt på den asfalterade vägen. 

Farthindren är utformade på ett trafiksäkert sätt enligt anvisningar från Trafikverket 

och skall inte modifieras. 

 

Av den anledningen har styrelsen inte för avsikt att ändra koncept, som använts de 

närmast föregående säsongerna. 

 

Lämnaföreträdesskylt och hajtänder vid utfarten från våra områden ska 

förhoppningsvis öka trafiksäkerheten innan passage över gång- och cykelbanan och 

ut på själva gatan Söravägen. 



5. Övriga frågor 

Vårstädning sker lördagen den 4 maj med start kl. 10.00 vid redskapsförråden. 

Styrelsen föreslår samordnad paus i arbetet med grillning vid lekplatsen/bollplanen i 

område C, för att vidmakthålla Grannsamverkan.  

Varje område får göra egna inköp av korv, fika, läsk m.m. 

Styrelsen tittar vidare på förslaget på stämman om trafikspeglar vid utfarterna från 

våra områden, för att ytterligare öka trafiksäkerheten. 

Angående matavfallssorteringen är det viktigt att man bara använder de bruna 

papperspåsarna i de BRUNA matavfallskärlen 

6. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till onsdag den 15 maj kl. 19.00  på Söravägen 123. 

7. Mötets avslutning 

Hans tackade Charlotte för gästfriheten och för ett fint möte och avslutade 

desamma. 

 

 

Åkersberga den 24 april 2019. 

 

Sven-Erik Svensson  Justeras: 

Sekreterare   Hans Ragert 

    Ordförande 

 


