
Söra Södra Samfällighetsförening   sorasodra.se 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 7 november 2018 kl. 19.00-20.15 på Söravägen 57. 

Närvarande: Peter Wunder, Marie Jerbrant, Hans Ragert, Charlotte Stridbeck Bolin,        

Carita Ekblom, Anette Blomgren samt Sven-Erik Svensson. 

1. Mötets öppnande 

Hans hälsade alla välkomna till dagens möte och tackade Peter för gästfriheten och 

öppnade därefter mötet. 

 

2. Föregående protokoll 

Protokollet har varit anslaget och upplagt på hemsidan. 

Angående laddning av elbil eller laddhybridbil. 

Hans har underrättat tidigare nämnda frågeställare om laddning av bil om gällande 

bestämmelser från Elsäkerhetsverket. Den enskilde får själv stå för kostnaderna för 

installation av erforderlig laddutrustning. Tillstånd krävs av Samfällighetsföreningens 

styrelse för att få göra installationen. 

 

3. Ekonomi och underhåll 

Charlotte meddelar att transaktionskontot ligger för närvarande på 437 100 kr, efter 

betalda räkningar för sommarunderhållet och arboristarbetet. 

 

Svensk Arboristtjänst AB har utfört sitt arbete enligt offert. 

 

4. Inkomna ärenden 

Den ständigt återkommande frågan om våra biluppställningsplatser. En förnyad 

vädjan om att ställa in bil i garaget för att därigenom skapa uppställningsplats ute. 

 

En boende i området har kontaktat styrelsen med anledning av en känsla av 

otrygghet då påträngande försäljare ringer på sent på kvällarna och ställer en massa 

frågor om hur man ordnat med säkerhet i hemmet, om larm och om hur 

grannsamverkan fungerar. 

Vad man kan säga om det är att man alltid skall kräva legitimation av försäljaren och  

uppgift om vilket företag vederbörande företräder. 

Om man släpper in en försäljare i huset se då till att låsa ytterdörren, så att inte 

någon ”medhjälpare” tar sig in och kan utföra tillgreppsbrott.  



 

En påminnelse till alla för att förhindra bedrägeri. En bank ringer aldrig upp en kund 

och begär uppgifter om bank-id eller kontonummer. Vid försök notera uppgifter om 

vilket telefonnummer som vederbörande ringt från och gör sedan polisanmälan på 

telefon 114 14. 

 

 

 

5. Övriga frågor 

På förekommen anledning. I de containrar som Samfällighetsföreningen ordnar vid 

”städdagarna” får man bara lägga ris, löv och jord, vilket anslagits på containrar. 

 

Med anledning av att detta protokoll är det sista för 2018 vill styrelsen påminna om 

den vädjan som framfördes på årsstämman i våras om att inför och på nyårsafton 

inte avfyra fyrverkerier inom samfällighetens område, för att visa hänsyn till 

människor och framförallt våra husdjur. 

 

6. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till onsdag den 16 januari 2019 kl. 19.00 på Söravägen 159. 

 

7. Mötets avslutning 

Ordföranden Hans Ragert tackade deltagarna och avslutade dagens möte. 

 

Åkersberga den 7 november 2018 

 

Sven-Erik Svensson  Justeras:                                                                                                                           

sekreterare     

    Hans Ragert         

    ordförande                                                                                                         

    


