
Söra Södra Samfällighetsförening www.sorasodra.se

Protokoll fört vid styrelsemöte den 15 augusti 2017 på Söravägen 159.

Närvarande: Marie Jerbrant, Anette Blomberg, Peter Wunder, Gun-Britt Johnson, Hans 

Ragert, Charlotte Stridbeck-Bolin och Sven-Erik Svensson.

1§ Mötets öppnande

Ordföranden Hans Ragert öppnade mötet och hälsade hela styrelsen välkomna 

till det första mötet inför hösten.

2§ Genomgång av föregående möte

Protokollet har varit anslaget och i övrigt inga kommentarer.

3§ Ekonomi och underhåll

Kassör Charlotte Stridbeck-Bolin uppger att ekonomin är under kontroll. Endast

en fastighetsägare har underlåtit att erlägga kvartalsavgiften på årsfakturan vid

senaste förfallodag. I övrigt har det varit normala fakturor för perioden.

Renovering av garagen på område C har avslutats. Upprustning av lekparken i 

område C har i det närmaste också slutförts.

4§ Inkomna ärenden

Förfrågan har inkommit om barn från Söra Västra får nyttja boll och lekplanen 

tillsammans med våra barn. Ordföranden tar kontakt med motsvarande i Söra 

Västra och klargör detta. Vidare tar ordföranden upp gräsklippningen av deras 

mark utanför Söravägen 55-59.

Frågor om klippning av häckar på samfällighetens mark har ställts till 

ordföranden.  Skall föreningen stå för klippningen av samtliga häckar ökar 

kostnaden för sommarunderhållet utöver budgeterat. Underlag tas fram till 

årsstämman, för ev. höjning av årsavgiften.

Samtal om störande renoveringsarbeten av fastigheter har inkommit. 

Ordföranden har hänvisat till Trivselreglerna om att var och en får prata med 

varandra och värna om god grannsämja.

Ordföranden har vidare fått samtal om långtidsuppställda fordon på våra 

parkeringsplatser. Underlag för Regler för parkering skall tas fram till 

årsstämman för beslut.

Översyn av belysning utanför soprum i område A skall utföras efter påtalande.

5§ Övriga frågor

Lekparken i område C skall kompletteras med staket ut mot gångväg. EU-sand 

skall kompletteras i samma lekpark.

http://www.sorasodra.se/


Ersättning skall utgå till fastighetsägare Söravägen 63, för vattenkostnad för 

bevattning av nylagd gräsmatta i samma lekpark. 

Ordförande meddelade att han fått förhandsinformation om att vår tv-

distributör Canal Digital har blivit uppköpta av Bredbandsbolaget. Bara muntlig 

information har hittills skett om att bytet skall ske under hösten 2017. Mer info

om bytet finns att ta del av på www.bredbandsbolaget.

En offert kvarstår betr. byte av fem vattenservicer. Styrelsen beslutade att anta

denna offert, att genomföras under hösten 2017.

Dokumentation om hittills utbytta vattenservicer vid fastigheterna Söravägen 3

(1:443), Söravägen 49 (1:421), Söravägen 89 (1:443) skall göras i särskilt 

dokument. Detta skall sedan kompletteras med kommande byten.

6§ Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte tisdag den 12 september kl. 19.00 på Söravägen 91.

7§ Mötes avslutande

Ordföranden avslutade därefter mötet och tackade Marie för gästfriheten.

Åkersberga den 15 augusti 2017

Justeras:

Sven-Erik Svensson Hans Ragert

sekreterare ordförande  

http://www.bredbandsbolaget/

