
Söra Södra Samfällighetsförening   sorasodra.se 

Protokoll fört vid styrelsemötet den 11 oktober 2018 kl. 19.00-20.30 på Söravägen 133, 

Åkersberga. 

Närvarande: Hans Ragert, Anette Blomgren, Marie Jerbrant, Carita Ekblom, Peter Wunder, 

Charlotte Stridbeck Bolin samt Sven-Erik Svensson. 

1. Mötets öppnande 

Hans välkomnade hela den samlade styrelsen och öppnade dagen möte. 

2. Föregående protokoll 

Protokollet har varit anslaget och upplagt på hemsidan. Punkter för åtgärd redovisas 

på annan plats. 

3. Ekonomi och underhåll 

Charlotte meddelar att det inte varit några stora ekonomiska transaktioner under 

perioden, som belastat transaktionskontot.  

När det gäller underhåll så har potthål lagats av sekreteraren i anslutning till 

infartsvägarna. 

4. Inkomna ärenden 

En förfrågan angående ärendet med matavfallshantering har inkommit och 

ordföranden har svarat frågeställaren. Ärendet vilar då ordinarie stämman ville 

avvakta besked från Roslagsvatten om vilka de ekonomiska reduceringarna skulle bli 

för var och en med införande av matavfallshantering. Styrelsen redovisade förslag 

om investeringar av två markstående moloker och dess placeringar, men det fick 

inget gehör med tanke på kostnaderna för de föreslagna investeringarna. 

Vidare har idag inkommit en skrivelse gällande laddning av elbil och laddhybridbil i 

gemensamhetsgarage. 

Ordföranden kommer att svara frågeställaren. Det är inte tillåtet att ladda sin bil på 

sin garageplats i gemensamhetsgaraget, som elen idag är dragen. Ordföranden har 

varit i kontakt med Elsäkerhetsverket i frågan och kommer att redovisa frågeställaren 

om vilka bestämmelser som gäller och vem som står för kostnaden och vilka 

ombyggnader av elen som krävs för att få ladda el- eller hybridbil på garageplats. 

5. Övriga frågor 

Offert från Svensk Arboristtjänst AB angående beskärning av träd i anslutning till våra 

infartsvägar har godkänts av styrelsen. Företaget återkommer med datum för 

arbetet. 

Förslag till skärpta regler av långtidsuppställda fordon har framtagits och kommer att 

skickas ut i samband med kallelsen till ordinarie stämma 2019. 

 



Grävlingsproblem under huskroppar i området har aktualiserats och överlämnats till 

kommunens jaktvårdare för åtgärd. Kostnaden för åtgärden bekostas av föreningen 

enligt beslut av styrelsen. 

Påminnelse om Städdagen den 27 oktober kommer att anslås. 

6. Nästa möte  

Nästa styrelsemöte sker onsdag den 7 november kl. 19.00 på Söravägen 57. 

7. Mötets avslutning 

Hans tackade de medverkande och avslutade därefter dagens styrelsemöte. 

 

Åkersberga den 11 oktober 2018 

 

Sven-Erik Svensson  Justeras: Hans Ragert                               

sekreterare    ordförande  

 

 

       

 


