Söra Södra Samfällighetsförening

www.sorasodra.se

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag den 16 oktober 2019 kl. 19.00-20.45 på Söravägen
139.
Närvarande: Carita Ekblom, Marie Jerbrant, Charlotte Stridbeck Bolin, Anette Blomgren,
Hans Ragert, Peter Wunder och Sven-Erik Svensson.
1. Mötets öppnande
Hans öppnade mötet och passade på att tacka Anette för gästfriheten.

2. Föregående protokoll
Protokollet har varit anslaget och upplagt på hemsidan. U.a.

3. Ekonomi och underhåll
Charlotte meddelar att hon betalat ett antal större fakturor, vilket medfört att
transaktionskontot har minskat sedan föregående möte och ligger för dagen på
458 756 kr. Charlotte berättar vidare att hon varit i kontakt med Kronofogden och
försökt påskynda vårt ärende.

När det gäller underhåll så har Berga Trädgård gjort de stora häckklippningarna för
året. När det gäller underhållet i övrigt så får vi hjälpas åt att se till att snygga till på
vårt gemensamma område och runt våra egna fastigheter i samband med höststädningen lördag den 19 oktober.

4. Inkomna ärenden
Inga nya inkomna ärenden under perioden.

5. Övriga frågor
Hans har varit i kontakt med den lokala brandkåren i Åkersberga för att efterhöra
deras syn på hur medlemmar i samfälligheten använder sitt tilldelade garage som
enbart förråd.
Han fick då till svar att man inom brandmyndigheten arbetar med ett förslag om att
kunna göra brandsyn i bl.a. gemensamhetsgarage för att förebygga brandrisker.

Det beslutades att utse Annika Klingenstierna, Ekonomihuset, Tunavägen 32,
Österskär till deklarationsombud för Söra Södra Samfällighetsförening, så att hon kan

lämna in deklarationerna när det gäller kontrolluppgifter beträffande arvoden via
e-leg.

Det beslutades vidare att ta ned ett par torra träd i trädsamlingarna mot SöravägenMargretelundsvägen, samt ett träd vid Söravägen 53, som utgör risk för fastigheten.

Styrelsen passar på att framföra tack till Hans Mathiasson för att han har hjälpt till att
öka tryggheten vid några av våra gångvägar i området genom att sätta upp ytterligare
några väggarmaturer, som vi haft liggande i förråd.

Efter polisanmälan och utförd utredning av undertecknad, med anledning av påkörd
garageport av okänt motorfordon i område C, så har samfälligheten nu fått ersättning
av Trafikförsäkringsföreningen med drygt 15 000 kr för den skadade garageporten,
som vi tvingades byta ut.

6. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 20 november kl. 19.00 på Söravägen 133.

7. Mötets avslutning
Hans tackade därefter för visat engagemang och avslutade dagens styrelsemöte.

Åkersberga den 16 oktober 2019

Justeras:

Sven-Erik Svensson
sekreterare

Hans Ragert
ordförande

