
Söra Södra samfällighetsförening   www.sorasodra.se 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 augusti 2018 kl.19.00-20.30 på Söravägen 139. 

Närvarande: Hans Ragert, Anette Blomgren, Charlotte Stridbeck Bolin, Peter Wunder, samt 

Sven-Erik Svensson. 

Förhinder: Carita Ekblom och Marie Jerbrant. 

1. Mötets öppnande 

Hans öppnade det första mötet för hösten och tackade Anette för att vi fick gästa 

henne. 

2. Föregående protokoll 

Den gjorda ansökan om att öka trafiksäkerheten genom att införa Gårdsgata på våra 

infartsvägar har avslagits av Byggnadsnämnden. 

3. Ekonomi och underhåll 

Charlotte meddelade att transaktionskontot uppgår till 435 635 kr vid dags dato. 

Fakturan för renoveringen av det ena garaget på område B har då betalats. 

Ett Kronofogdeärende kommer att initieras efter sedvanlig underrättelse. 

Utbyte av vattenserviser har påbörjats i område D. 

4. Inkomna ärenden 

Med tanke på de upprepade driftsstörningarna på TV leveranserna från Telenor, så 

har ordföranden haft både telefon- och mailkontakt med företaget och begärt 

kompensation på den kommande fakturan för de omfattande avbrotten. Väntar på 

svar från Telenor. 

5. Övriga frågor 

Gräsklippning och rensning av våra rabatter har utförts av vår ”sommaranställde” 

Melvin Hedlund på ett utmärkt sätt.   

Styrelsen vill dock påminna om husägarnas ansvar, se trivselreglerna, för att hålla det 

prydligt runt omkring sin egen fastighet och se till att hålla gångvägen fri framför sin 

fastighet, så att utryckningsfordon kan komma fram. 

Tillsammans hjälps vi åt att hålla vårt område välskött, så att det förblir trivsamt och 

attraktivt.  

Det är också viktigt för att hålla ner entreprenörskostnaderna för 

sommarunderhållet. Särskild skrivelse till samtliga fastighetsägare lämnas ut. 

För att underlätta framtida underhåll av baksidan av det renoverade garaget på 

område B, så beslutades att utöka ytan med makadam på den lagda geotextilduken 

och använda matjorden för att förbättra närliggande gräsmattor. Eget frivilligt 

arbete. 

http://www.sorasodra.se/


Det beslutades vidare att låta rensa vår dagvattenbrunn utanför Söravägen 117, med 

anledning av dålig avrinning genom densamma. 

Hans och Sven-Erik gör översyn av asfalteringsbehov på vägarna inom vårt område 

och ta in offert. 

6. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte sker tisdag den 11 september kl. 19.00 på Söravägen 91. 

7. Mötets avslutning 

Hans tackade för allas medverkan och avslutade mötet.  

 

Åkersberga den 14 augusti 2018 

 

Sven-Erik Svensson    Hans Ragert 

Sekreterare    ordförande 

 


