Söra Södra Samfällighetsförening

www.sorasodra.se

Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-03-15
Plats:

Söravägen 7, kl. 19.00-20.30.

Närvarande: Hans Ragert, Robert Holmberg, Gun-Britt Johnson, Peter Wunder, Bengt
Finnerman, Sven-Erik Svensson.
Förhinder:

Linda Sundberg

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet efter att Robert hälsat alla välkomna.

§2

Föregående protokoll
U.a

§3

Ekonomi och underhåll
Gun-Britt redogjorde för kontostatus betr. lån, fond och transaktionskonton.
Åtgärdsplan gällande underhåll bör innebära förenklad förvaltning för att
uppnå ett lättskött område. Tiden har hunnit ikapp oss när det gäller underhåll
av bl.a. garagen ang. rost- och rötangrepp, samt vattenservisernas status.

§4

Inkomna ärenden
Motioner från Helen Lindahl.
1. Ang att börja med att ta hand om matavfall.
Ordföranden har kontaktat Roslagsvatten, som gjort besök och lämna
information om möjligheter att ställa in matavfallscontainrar i befintliga
soprum i området. Frågan uppkom om behov av en eller två tömningar per
vecka p.g.a. lukt från matavfallet. Frågor om reducerade kostnader för
sophämtning skall undersökas vidare av ordföranden jämfört med tömning
av nedgrävd sopbehållare s.k. molucker.
2. Ang Grannsamverkan.
Föreningen har idag Grannsamverkans samarbete med polisen. Förfrågan
skall ställas på årsstämman om intresse från boende att lämna mail-adress
till föreningen för att kunna vidarebefordra brottsinformation från polisen.
Brottsförebyggande information finns idag på anslagstavlorna och
hemsidan.
3. Lekstuga på lekparken vid fotbollsplanen
Förslaget undersöks för att föreslås på årsstämman.

Skrivelse har inkommit från område D om bidrag till växter för att snygga upp
rabatter invid garageplanen på område D.
Peter får i uppdrag att inhämta offert för arbete med nämnda rabatter, med
tanke på grävarbete och återställande av kantsten.
Vidare skrivelse ang. ansning av träd på föreningens mark ut mot Söravägen
med tanke på trädens ålder, torra grenar och omfång.
Peter undersöker vad som kan göras inom ramen för trädvårdsplanen.
§5

Övriga frågor
Behov av en ny liten motordriven gräsklippare finns då den gamla skurit.
Peter undersöker och införskaffar en ny.
Bengt ber ordföranden kontakta Farmartjänst ang. en snar sandsopning i
området.
Vidare att kontakta kommunen för att få dem att röja skogsområdet på kullen
mellan vårt område och Häggkullevägen.
Byggtimmer som håller marken mot gångväg vid bouleplanen på område A har
ruttnat och måste bytas. Tänkbart arbete vid vårstädningsdagen.
Staket som ruttnat vid lekplats i område D skall rivas. Återställande inte aktuellt
då befintlig häck är tillräcklig avskärmning. Arbete i samband med städdagen.
Återställande av kantstenar i området skall undersökas och åtgärdas.
Budget för verksamhetsåret 2016.
Gun-Britt presenterade utfall för förra årets budget och lämnade förslag till
budget för 2016. Förslaget diskuterades och godkändes.

§6

Nästa möte
Nästa möte bestämdes till tisdag den 22 mars kl. 19.00 hos Hans.

§7

Mötets avslutande

Hans avslutade mötet och tackade Robert för fikat.

Vid protokollet

Justeras

Sven-Erik Svensson

Hans Ragert

