Söra Södra Samfällighetsförening
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag den 13 mars 2018 kl. 19.00 på Söravägen 139.
Närvarande: Hans Ragert, Gun-Britt Johnson, Charlotte Stridbeck Bolin, Anette Blomgren,
samt Sven-Erik Svensson.
Förhinder: Peter Wunder, Marie Jerbrant.
1. Mötets öppnande
Hans öppnade dagens möte.

2. Föregående protokoll
U.a.

3. Ekonomi och underhåll
Charlotte meddelade att en fastighetsägare inte betalat årsfakturan för februari
månad och ärende har därför gått till kronofogden. Charlotte meddelar vidare att en
annan har begärt uppdelning av fakturan per månad. Påminnelse har skickats ut till
tre fastighetsägare.
Utgående saldot på transaktionskontot ligger på 678 000 kr.

Underhåll. Rörelsedetektorlamporna på garagen skall åtgärdas av Ostkustens
Elektriska.

4. Inkomna ärenden
Hans har kontaktat Farmartjänst angående framförandet av snöröjningstraktor i
området och uppläggningen av snön på vissa platser.
Hans har vidare varit i kontakt med Österåkers kommun angående bidrag för
mat-återvinnings molok och då fått till svar att det inte utgår något sådant bidrag
från kommunen. Det finns inte heller något krav om införande av matåtervinning
allmänt.

5. Övriga ärende
Charlotte initierade de nya bestämmelserna om dataskyddsförordningen GDPR, som
är ett EU-beslut om nytt regelverk för behandling av personuppgifter och som
kommer att gälla från och med den 25 maj i år. Det beslutades att Charlotte och

Sven-Erik skall gå på utbildning den 9 april, för att inhämta kunskap om hur en
samfällighetsförening berörs.

En återkommande fråga är bristen på p-platser i området och långtidsuppställda
fordon. Gun-Britt forskar på nätet om hur samfällighetsförening kan agera.
Gun-Britt tar även upp ämnet med farthinder och ifrågasätter varför inte det har
blivit några farthinder på infarten till A och B området. Innan några ytterligare
farthinder införskaffas måste någon i nämnda område ta på sig ansvaret för att
montera upp respektive ta bort dem under vinterhalvåret.

Tillvaratagna stenar från dräneringsarbetet vid garagen på C-området skall användas
för att stenbelägga rabatt på samfälld mark längs husfasaden Söravägen 95 ut mot
gångvägen.

Det förslag till utskick om kallelse till stämma och förvaltningsberättelse m.m antogs.

6. Nästa möte
Nästa möte är ordinarie föreningsstämma tisdag den 10 april kl. 19.00 i
samlingslokalen Häggkullevägen 45, Åkersberga.

7. Mötets avslutning
Hans avslutade därefter mötet och tackade Anette för kaffe och sockerkaka.

Åkersberga den 13 mars 2018
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Sven-Erik Svensson
Sekreterare

Hans Ragert
ordförande

