
Söra Södra Samfällighetsförening   sorasodra.se 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 22 november 2016 kl. 19.00 

Plats:  Söravägen 91 

Närvarande: Charlotte Stridbeck Bolin                                                                                                                             

Gun-Britt Johnson                                                                                                                         

Linda Sundberg                                                                                                                    

Hans Ragert                                                                                                                    

Peter Wunder                                                                                                                     

Sven-Erik Svensson 

Förhinder:  Pia Hellberg Johansson 

1§ Mötets öppnande 

 Hans öppnade mötet och hälsade närvarande välkomna. 

2§ Genomgång av föregående protokoll 

 Meddelat elfel i det ena garaget område D var ett enkelt säkringsfel. Åtgärdat. 

Renoveringen av det södra garaget område D kommer att slutföras under 

våren p.g.a. vintern som slog till plötsligt. 

Redovisning av inhämtade uppgifter från SanSac AB ang. sopkärl för 

matavfallshantering föredrogs av Sven-Erik. Vidare konsultation skall ske med 

Roslagsvatten ang. hämtningsrutiner och kostnadsfördelar för envar 

fastighetsägare. 

3§ Ekonomi och underhåll 

Gun-Britt meddelar att den ekonomiska situationen är under kontroll enligt 

budget. 

Ett belysningsfel på utomhusbelysningen i område A har åtgärdats. 

Rörelsedeckarelampor på garagen som inte fungerar skall åtgärdas. 

4§ Inkomna ärenden 

Inkommen förfrågan från fastighetsägare utanför Söra Södra Samfällighets-

förening på andra sidan Söravägen ang. att få möjlighet att ansluta sig till vårt 

fibernät har besvarats med att det tidigare beslutats att inte medge någon 

sådan anslutning.  
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Vid plogningen i samband med snöfallet i förra veckan har flera kantstenar och 

gräsmatta körts loss. Hans pratar med Farmartjänst. 

Beslut togs att inköpa varningsstolpar för att markera bl.a. planteringar m.m. 

5§ Övriga frågor 

Peter önskar att påminnelse ges ut till fastighetsägarna om vädjan att se till att 

hålla snyggt runt den egna fastigheten, för att få ett gott helhetsintryck för vårt 

område. 

Ny varning har kommit från polisen ang. ”sotare” som kontaktar boende och 

erbjuder sotning av imkanaler.  Kolla F-skattesedel och legitimation innan Du 

nyttjar erbjudandet.  

Föreningen har fått en ny redaktör för hemsidan. Han heter David Tulin och bor 

i vårt område. 

6§ Nästa möte 

 Nästa möte bestämdes till tisdag den 17 januari 2017 kl. 19.00 på Sörav. 71. 

7§ Mötets avslutning 

Hans tog tillfället att avtacka Linda Sundberg för hennes arbete i styrelsen, med 

anledning av att familjen avflyttar från området i månadsskiftet. 

Därefter avslutade Hans dagens möte. 

 

Åkersberga den 22 november 2016. 

 

Sven-Erik Svensson   Justeras: Hans Ragert      

sekreterare        ordförande 
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