Söra Södra Samfällighetsförening

sorasodra.se

Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 augusti 2016.
Plats:

Söravägen 71. Kl.19.00

Närvarande: Hans Ragert
Gun-Britt Johnson
Charlotte Stridbeck Bolin
Pia Hellberg Johansson
Peter Wunder
Sven-Erik Svensson
Förhinder:

Linda Sundberg

1§

Mötets öppnande
Hans öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna till första mötet för
höstterminen.

2§

Föregående protokoll
Ang. ej förankrade garageportar, så har ingen avhört sig och meddelat att det
varit något problem varför vi förmodar att envar åtgärdat detta.
Ang. Trivselarrangemanget , så behandlas det vidare under övriga frågor.

3§

Ekonomi och underhåll
Gun-Britt meddelar att det ekonomiska läget är under kontroll. Samfällighetens
kostnader för året fram t.o.m. 15 aug. har hamnat på c:a 587 000 kr. Det ligger
inom budgetramen.
Med tanke på kostnaderna för den akutreparation av en vattenservice i våras,
så beslutade styrelsen att ta in offerter på utbyte av återstående servicer, som
är sedan området byggdes 1973, alltså drygt 40 år gamla.

4§

Inga inkomna ärenden

5§

Övriga frågor
Trivselarrangemanget den 27 aug. Det beslutades att Hans utför inköp av en
grill med tillbehör till samfälligheten.
Gun-Britt sammanställer inbjudan, som anslås snarast med tanke på inköp av
korv, läsk m.m. Svar beträffande intresse av att närvara senast den 21 aug.
Gun-Britt och Charlotte fixar inköp därefter.
Vi uppmanar envar att ta med kubbspel, bouleklot eller andra familjespel så
ordnar vi lite tävlingar för ökad samvaro. Ta gärna med något att sitta på.
Vid ihållande regn den 27 aug. ställs arrangemanget in.

Det beslutades att Städdag för hösten genomförs lördag den 22 oktober. Hans
beställer bara en container denna gång.
6§

Nästa möte
Nästa möte blir tisdagen den 20 september kl. 19.00 på Söravägen 11.

7§

Mötets avslutande
Hans avslutade därefter mötet och tackade de närvarande för alla kloka inlägg.

Åkersberga som ovan

Justeras:

Sven-Erik Svensson

Hans Ragert

Sekreterare

ordförande

