Söra Södra Samfällighetsförening

www.sorasodra.se

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag den 14 nov. 2017 kl. 19.00 på Söravägen 57.
Närvarande: Hans Ragert, Anette Blomgren, Gun-Britt Johnson, Charlotte Stridbeck-Bolin,
Marie Jerbrant, Peter Wunder och Sven-Erik Svensson.
1. Mötets öppnande
Hans öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2. Föregående protokoll
U.a.

3. Ekonomi och underhåll
Charlotte meddelar att inga stora fakturor har handlagts och ekonomin är under
kontroll.

Det påbörjade arbetet med att byta ut vattenserviser fick avbrytas p.g.a att marken
var för vattensjuk. Diskussioner pågår med entreprenören angående tidpunkt för
återupptagande av arbetet. Vid arbetet upptäcktes att ett avlopp var isär av
sättningar i marken och detta åtgärdades.

4. Inkomna ärende
En skrivelse om bristfällig belysning i område D har inkommit och skall åtgärdas
genom utbyte av belysningsarmatur.
En skrivelse inkom den 30 okt. angående policy beträffande lösspringande katter,
som uträttar sina behov i grannars trädgårdar, samt angående matavfallssortering.
Frågeställaren har besvarats.
Beträffande lösspringande katter är en dom i miljödomstolen vägledande och där
sägs att kattägare inte kan ställas till ansvar för att en katt som uträttar sina behov i
grannens trädgård och rabatter. Det innebär att var och en själv måste skydda sin
trädgård/ tomt.
Beträffande matavfallshanteringen arbetar styrelsen vidare med ärendet angående
utformning och placering av insamlingskärl för att redovisa inför nästa årsstämma.

5. Övriga frågor
Inför nästa års underhåll av samfällighetens gräsytor efterfrågar styrelsen
intresserad/de som kan ta hand om gräsklippningen.
Vidare efterfrågas intresse för att bilda en trädgårdsgrupp som kan hjälpa till med
skötsel av planteringar m.m.
Styrelsen emotser att intresserade hör av sig till ordforande@sorasodra.se eller tfn
070-5567834.

Grannsamverkan angående brott. Polisen har varnat för pågående inbrottsvåg i villor
och radhus i grannskapet. Ser Du något misstänkt ring 114 14 eller 112 om det är
pågående brott.

6. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till tisdag den 16 januari 2018 kl. 19.00 hos Hans på
Söravägen 133.

7. Mötets avslutande
Hans tackade alla deltagare och avslutade därefter mötet.

Åkersberga den 14 november 2017

Justeras:

Sven-Erik Svensson
sekreterare

Hans Ragert
ordförande

