
Söra Södra Samfällighetsförening   sorasodra.se 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 12 juni 2019 kl. 19.00-20.30 på Söravägen 139. 

Närvarande: Anette Blomgren, Peter Wunder, Marie Jerbrant, Hans Ragert, Carita Ekblom 

samt Sven-Erik Svensson. 

Förhinder: Charlotte Stridbeck Bolin.  
 

1. Mötets öppnande 

Hans öppnade dagens möte och passade på att tacka Anette för gästfriheten. 

2. Föregående protokoll 

U.a.  

       3.   Ekonomi och underhåll 

Charlotte Stridbeck Bolin har via mejl låtit meddela att vi inte har haft några stora        

kostnader under perioden och att ekonomin är under kontroll.  

Beträffande underhåll meddelar Peter att vår gamla åkgräsklippare åter är på 

reparation och hoppas att den sedan håller under säsongen. Till kommande år får vi 

investera i en ny klippare och en el-trimmer. 

Hans meddelar att han på nytt varit i kontakt med Telenor om den underhållsservice 

av vårt digitalskåp för TV-mottagning, som han begärt med anledning av att bilden 

ibland fastnar och meddelande om att signal saknas anges. 

Hans meddelar vidare att ett farthinder nu också anlagts på infarten Söravägen     

101-175. 

4.  Inkomna ärenden 

Hans meddelar att han mottagit ett ärende beträffande tre lönnar vid Lek och 

Bollplanen, som blivit förväxta och bör beskäras. 

Sven-Erik får i uppdrag att kontakta Svensk Arboristtjänst, som vi tidigare anlitat för 

att få en offert beträffande beskärningen. 

5. Övriga frågor 

Peter redogör för den offert, som han begärt in från Berga Trädgård och 

Fastighetsservice angående nyplantering av två syrener och att lägga nytt 

byggtimmer runt stenbeläggningarna vid parkeringen i område B.  

Offerten på dryga 23 000 kr antogs av styrelsen. 

Hans meddelar att vissa omläggningar av elen, byte av faser och byte av 16 A till 20 A 

säkringar har skett i det yttre garaget i område B. 

Som alla säkert har sett så höjs allas våra elnätsabonnemang från den 1 juli 2019. 



Kontakt har tagits med Farmartjänst och företrädare för firman har varit här på plats 

och blivit förevisad skador som åsamkats under vinterunderhållet. Farmartjänst 

kommer att åtgärda skadorna. 

Efter det uppdrag som årsstämman gav styrelsen att undersöka införande av en app 

för kommunikation, Boappa2 i samfälligheten, så har styrelsen med bistånd utrett 

frågan och kommit fram till att avvakta en sådan anslutning. 

Motivet är att alla medlemmar i föreningen inte har mobiler som stödjer appar, vilket 

medför att styrelse eller den styrelsen utser ändå måste göra utskick, anslå, lägga 

upp på hemsidan w.w.w.sorasodra.se den information som bör/skall utgå till 

medlemmarna. 

Den tidigare förfrågan om intresse av att få information via mejl från polisen om 

trygghets- och lokal brottsinformation lockade bara 20-talet medlemmar av 88 

möjliga, vilket kan ge en indikation av intresse för ytterligare en informationskanal.  

6. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till tisdag den 6 augusti 2019 kl. 19.00 på Söravägen 91. 

7. Mötes avslutande 

Hans tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

Åkersberga den 12 juni 2019 

 

Sven-Erik Svensson   Hans Ragert                               

sekreterare   ordförande     

 

 


