Söra Södra Samfällighetsförening
Protokoll fört vid styrelsemöte den 11 september 2018 kl. 19.00-20.30 på Söravägen 91.
Närvarande: Charlotte Stridbeck Bolin, Hans Ragert, Anette Blomgren, Peter Wunder samt
Sven-Erik Svensson
Förhinder: Carita Ekblom, Marie Jerbrant
1. Mötets öppnande
Hans öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Föregående protokoll
Protokollet har som vanligt anslagits och lagts upp på hemsidan.

3. Ekonomi och underhåll
Charlotte meddelar att hon fått tillbaka halvårsredovisningen från Mårtenssons
Revisionsbyrå och den visar på ett positivt resultat på 50 473 kr.
Transaktionskontot hamnar efter att betalning av nu utförda byten av vattenserviser i
område D, räkning från Telenor beträffande TV-utbudet, samt betalning av ränta på
vårt lån på en summa drygt 490 000 kr.
Hans meddelar att ha tillskrivit Telenor och begärt kompensation för de TV-avbrott
som skett under sommaren.
Ärende beträffande ej erlagda samfällighetsavgifter skickas nu till Kronofogdemyndigheten.
Rensning av igensatt dagvattenbrunn utanför Söravägen 117 har nu utförts.
Efter översyn av asfalteringsbehov kommer lagning av ”potthål” att ske.

4. Inkomna ärenden
Muntlig framställan har skett till ordföranden om att ta bort körsbärsträd i rabatter
intill parkeringen i område B, med anledning att det skräpar ner och förfular
området.
Det beslutas att träden tas bort och att vi sedan till våren ser till att byta byggtimmer
runt rabatterna och snyggar till desamma.

5. Övriga frågor

Det beslutades vidare att komplettera med mer makadam bakom det nu renoverade
garaget i område B.
Översyn av träd med förväxta trädkronor längs infartsvägarna skall ske till nästa möte
och vad kostnaden för att anlita arborist för detta skulle bli.
Som alla förhoppningsvis noterat har Österåkers kommun äntligen sett till att öka
trafiksäkerheten vid utfarterna från våra områden, genom skyltning och målning i
vägbanan i anslutning till gång- och cykelbanan längs Söravägen.

6. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker onsdag den 10 oktober kl. 19.00 hemma hos Hans Ragert,
Söravägen 133.

7. Mötets avslutande
Då inga fler frågor förelåg på dagordningen tackade Hans deltagarna och avslutade
mötet.

Åkersberga den 11 september 2018

Sven-Erik Svensson

Hans Ragert

sekreterare

ordförande

