Söra Södra Samfällighetsförening

sorasodra.se

Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 april 2017 kl. 19.00 på Söravägen 139.
Närvarande: Anette Blomgren
Hans Ragert
Marie Jerbrant
Charlotte Stridbeck Bolin
Gun-Britt Johnson
Peter Wunder
Sven-Erik Svensson
1§

Mötets öppnande
Hans öppnade mötet och hälsade alla välkomna till det första styrelsemötet för
verksamhetsåret.

2§

Genomgång av föregående protokoll
Hans frågade om alla tagit del av Stämmoprotokollet och det Konstituerande
protokollet, vilket alla gjort och inga invändningar förelåg.

3§

Ekonomi och underhåll
Charlotte har nu alla pärmar och handlingar ang. ekonomin och har övertagit en
genomgången dator för det ekonomiska handhavandet. Det har inte varit några
ekonomiska transaktioner sedan Stämman.
När det gäller underhållet så kommer slutförandet av reparationen av det södra
garaget på område C att ske inom kort, när vädrets makter så medger.
Farmartjänst kommer att kontaktas för reparation av sönderkörda kantstenar efter
vinterns första snökanon. Skadan har inspekterats av Farmartjänst i samband med
skadetillfället.

4§

Inkomna ärenden
Klagomål hr inkommit på långtidsuppställning av husvagn på p-plats på område D.
Ägaren skall påminnas om Samfällighetsföreningens Trivselregler.

5§

Övriga frågor
Arbetet med upprustningen av lekplatsen på område C skall startas upp enligt
åtgärdsplanen.
Målställningarna på Lek och Bollplanen har utsatts för väder och vind under åren och
det beslutades därför att byta ut dessa och köpa in lämpliga flyttbara fotbollsmål.
Önskemål om att stenbelägga rabatterna vid garageplanen på område B på liknande
sätt som gjorts på C och D områdena har framställts och beslut togs att låta
genomföra detta. Berga Trädgård & Fastighetsservice anlitas.
Områdesvärdarna kommer att uppdateras om Arbetsbeskrivning för områdesvärdar.
Styrelsen föreslår att man kan ha gemensam fikastund för alla områden vid Parken vid
område C intill Lek och Bollplanen i samband med Vårstädningen.

6§

Nästa möte
Nästa styrelsemöte skall ske tisdagen den 30 maj kl. 19.00 på Söravägen 133.

7§

Mötets avslutning
Hans avslutade därefter styrelsemötet och tackade deltagarna för kloka inlägg och
tackade Anette för fikat.

Åkersberga den 25 april 2017

Sven-Erik Svensson

Hans Ragert

Sekreterare

ordförande

