Söra Södra Samfällighetsförening

www.sorasodra.se

Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 april 2016.
Plats :

Söravägen 91, kl. 19.00-20.30.

Närvarande:

Hans Ragert
orforande@sorasodra.se
Gun-Britt Johnson
kassor@sorasodra.se
Sven-Erik Svensson
Peter Wunder
Pia Hellberg Johansson
Charlotte Stridbeck-Bolin

Förhinder:

Linda Sundberg

§1

Mötets öppnande
Hans Ragert öppnade mötet och hälsade alla välkomna och vände sig då
särskilt till de nyvalda ersättarna Pia och Charlotte.

§2

Genomgång av föregående protokoll
Peter undersöker vidare betr. inköp av ny gräsklippare.
Offert ang. utbyte av byggtimmer vid bouleplanen på område A har begärts.
Offert för ansning av träd mm. av arborist har erhållits och beslut om att anta
offerten beslutades.
Blankett om medgivande att mejladress får finnas i föreningen som berör
Grannsamverkan kommer att delas ut till samtliga hushåll i samfälligheten.
Vid förnyad kontakt med företrädare för Österåkers kommun ang. matavfallshantering, så finns inget krav från kommunen om att det skall vara genomfört
inom någon viss tid utan det är frivilligt för föreningen om och när man i så fall
vill genomföra det.
Målning av större p-rutor får genomföras på garageplan vid område D, för att
sedan utvärderas. Beslut.

§2

Ekonomi och underhåll
Kontostatus vid dags dato är betr. transaktionskontot 722 000 kr och på fond
202 500 kr. Ev. återbetalning av lån kan ske först efter att undersökning av
behovet av reparationer av vattenserviser har utförts. Offerters kall inhämtas
för att se vad kostnaden kan komma att bli.
Underhåll. Garagen på område C skall åtgärdas när det gäller fasadpanelen och
vidare undersökning av bärande reglar. Offert skall inhämtas.

När det gäller utrustning till lekplats område C som är budgeterat ansvarar
Linda Sundberg.
Byte av rörelsedeckarlampor på garagen till led-lampor fortsätter. Område B är
klart.
§4

Inkomna ärenden
Begäran om ytterligare sandsopning på garageplaner har inkommit. Det
beslutades att detta får åtgärdas i samband med städdagen, då det kan ordnas
med att bilar flyttas undan. Begäran anses besvarad.

§5

Inkomna ärenden
Ordföranden tar kontakt med Söra Västra Samfällighetsförening ang. klippning
av fotbollsplanen utanför Söravägen 57-59.
Den delen av ”kullen” mellan vårt område och Häggkullevägen, som tillhör oss
skall röjas vid städdagen eller dessförinnan.
För att öka trivsel och samvaro i området föreslår ordföranden att vi försöker
anordna ett trivselarrangemang – fest någon gång på sensommaren förslagsvis
på vår fotbollsplan. Fortsatt planering följer.

§6

Nästa möte
Nästa möte blir tisdag den 17 maj kl. 19.00 på Söravägen 133.

§7

Mötets avslutande
Ordföranden Hans Ragert avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Justeras

Sven-Erik Svensson

Hans Ragert

