
Söra Södra Samfällighetsförening   sorasodra.se 

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 11 februari 2020 kl. 19.00-20.30 på Söravägen 

139, Åkersberga. 

Närvarande: Peter Wunder, Marie Jerbrant, Charlotte Stridbeck Bolin, Anette Blomgren, 

Carita Ekblom, Hans Ragert och Sven-Erik Svensson 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Hans Ragert hälsade alla välkomna till dagens möte och öppnade 

detsamma. Han tackade Anette för att vi fick gästa hennes hus. 

2. Föregående protokoll 

Protokollet har varit anslaget och upplagt på hemsidan. U.a. 

3. Ekonomi och underhåll 

Charlotte meddelade att saldot för dagen på transaktionskontot är 533 319 kr. 

Därefter utarbetades ett budgetförslag för 2020-års verksamhet. 

Beträffande underhåll så har trädvård utförts under januari månad av Svensk 

Arboristtjänst. Den offert som det ingivit godkändes och beslut Per Capsulam togs i 

ärendet. Återplantering kommer att ske där ruttna träd fällts. 

Vidare har Åkersberga Elektriska reparerat och bytt ut de detektorlampor på 

garagelängorna som varit felande. Vidare har elsäkerheten åtgärdats i elskåp på 

garagelänga i område A. 

4. Inkomna ärenden 

Hans meddelar att han kontaktats av IP Only, som idag är en av leverantörerna av 

bredband till vissa fastighetsägare via vårt infranät. De uppger sig erbjuda snabbare 

bredband. Hans meddelade att det är var och en fastighetsägare som själv 

bestämmer vilken bredbandsleverantör man vill nyttja. 

Sven-Erik meddelar att han kontaktats av boende i området, som observerat att en 

bevakningskamera har satts upp på fasaden till en fastighet i området och att 

kameran verkar vara riktad, så att den filmar utanför den egna tomten, vilket strider 

mot kamerabevakningslagen. Fastighetsägaren tillskriven och Datainspektionen har 

kontaktats i ärendet. 

5. Övriga frågor 

Peter Wunder uppvaktades med blommor efter att han fyllt 80 år för en tid sedan. 

6. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte sker måndag den 16 mars kl. 19.00 på Söravägen 11. 

 

7. Mötets avslutande 



Hans tackade därefter styrelsemedlemmarna och avslutade dagens möte. 

 

Åkersberga den 11 februari 2020 Justeras: 

 

 

Sven-Erik Svensson   Hans Ragert                                       

sekreterare   ordförande 

 


