
 

Välkommen till Södergårds 
Samfällighetsförening! 

 
 

Vi vill med detta välkomstbrev hälsa er hjärtligt välkomna till Södergårds 
Samfällighetsförening. Vi vill även passa på att kort informera om området, hur det är att 
bo här och var ni kan vända er med frågor, funderingar eller idéer rörande vår förening. 

 
Södergårds samfällighetsförening bildades 1976, vilket även var året då områdets 
byggdes. Totalt ingår 128 fastigheter i föreningen och i samband med ert fastighetsköp är 
ni nu ägare av 1/128 av samfälligheten. En samfällighetsförening bildas för att förvalta en 
så kallad gemensamhetsanläggning vilket kort innebär att medlemmarna gemensamt 
ansvarar för och sköter om en anläggning. I vårt fall rör det sig om saker som gräsmattor, 
garage, parkeringsplatser, lekplatser, gångvägar och ytterbelysning i området. Föreningen 
har en styrelse vars uppgift bland annat är att se till att allt ovan fungerar. Styrelsen består 
av sex personer som väljs vid en årsstämma. Årsstämman är föreningens högsta 
beslutande organ och under stämman, som sker någon gång i mars, fattas viktiga beslut 
som rör föreningen. Det är därför viktigt att varje hushåll närvarar vid årsmötet för att 
kunna påverka vad som händer i föreningen. 

 
Hushållen i området är indelade i olika gårdsgrupper. Varje gårdsgrupp ansvarar 
tillsammans för att gårdens grönområden, lekplatser och garage med mera klipps och 
underhålls. Varje gård har ett gårdsombud och en av gårdsombudets uppgifter är att hälsa 
nyinflyttade välkomna och dels berätta allmänt om hur det är att bo på Södergård och vilka 
regler som gäller här, men även berätta mer specifikt hur det fungerar i just er gårdsgrupp. 
Gårdsombuden byts ut rullande varje år i januari. Om ni inte redan fått besök av ert 
gårdsombud kommer ni att få det inom den närmaste tiden. Om ni inte får besök av 
gårdsombudet eller om ni undrar över något annat kan ni alltid vända er till styrelsen. 

 
Vi ber er att även besöka http://www.sodergard.nu för mer information om vad som gäller 
inom området, nyheter, protokoll samt vad du har för rättigheter/skyldigheter i och med ditt 
inträde i föreningen. Det finns även en inofficiell facebookgrupp: Södergårds samfällighet. 

 
Nedan finner ni kontaktuppgifter till de personer som sitter i styrelsen just nu. 

Återigen hälsar vi er välkomna och vi hoppas att ni kommer att trivas på södergård. 

Erika Kalén 
Ordförande 
Adress: Lagmansv. 131 
Telefon: 070-350 47 19 

Benny Christensen 
Vice Ordförande 
Adress: Lagmansv. 61 
Telefon: 070-645 00 40 

Anders Johansson 
Kassör 
Adress: Tolvmansv. 16 
Telefon: 070-673 35 05 

 
 

 

Martin Andersson 
Sekreterare 
Adress: Tolvmansv. 78 
Telefon: 070-147 30 47 

Mattias Olander 

Ledamot 
Adress: Tolvmansv. 42 
Telefon: 070-147 30 47 

Arne Nordin 
Ledamot 
Adress: Lagmansvägen 123 
Telefon: 073-271 19 40

 
 

Anna-Karin Sundberg 
Ledamot 

Adress: Lagmansv. 81 
Telefon: 070-238 73 18 
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