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Södergårds Samfällighetsförening 
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-10-16 

Tid: 19:00 

Plats: Hos Anna-Karin Sundberg 

 
Närvarande: Anders Johansson, Anna-Karin Sundberg, Erika Kalén, Arne Nordin, Benny Christensson, 
Martin Andersson och Mattias Olander. 

 

§ 31 Mötets öppnande 

Ordförande Erika Kalén förklarar mötet öppnat. 

§ 32 Åtgärder gällande avloppsproblem 

Styrelsen kommer att boka in en dag då de som anmält att de som har problem med kluckande ljud i 
avloppet kommer få avloppet spolat. Styrelsen återkommer direkt till de berörda personerna. 

§ 33 Trädfällning på samfälld mark  

Vi från styrelsen vill påminna de som önskar att träd fälls ska markera ut dessa på plats samt 
markeras på en karta som skickas till styrelsen. Det är viktigt att det finns en samsyn inom gårdarna 
kring vilka träd som önskas tas ner.  Meddela styrelsen detta senast 1/11. När styrelsen fått in 
önskemål kommer vi gå igenom detta och kontrollera vart träden befinner sig. Fällning av träd 
kommer sedan att ske under 2020. 

§ 34 Byggnader på samfälld mark 

Styrelsen vill påminna att de som byggt ut på samfälld mark och fått brev från styrelsen behöver 
lämna in detta så styrelsen kan ge ett besked på byggnationen och göra i ordning arrendeavtalet. 

§ 35 Plogpinnar/snökäppar 

I gemensamhetsgaraget på Tolvmansvägen finns det plogpinnar/snökäppar som kan placeras ut på 
gårdarna får att underlätta vid snöröjningen. Om det tar slut så meddela styrelsen så kan mer köpas 
ut. 

§ 36 Inbrott i garage och bilar 

Styrelsen vill uppmana samtliga boenden inom området att hålla uppsikt inom området. Då det varit 
inbrott i garagen vill vi påminna att garagen måste låsas. Vi har även upptäckt att de som har 
motordrivna garageöppnare måste kontrollera så att deras portar stängs korrekt. I samband med att 
batteri byts i dosorna till öppnaren så brukar porten öppnas om man är tillräckligt nära.  

 

 

mailto:styrelsen@sodergard.nu


Södergårds Samfällighetsförening 
http://www.sodergard.nu 
styrelsen@sodergard.nu 
 
 

§ 37 Anläggningsförrättning 

Styrelsen har träffat en lantmätare på kommunen för att gå vidare med hur ett nytt 
anläggningsbeslut ska se ut. Det handlar helt enkelt att ändra det befintliga anläggningsbeslutet så 
det stämmer överrens med hur det ser ut i samfälligheten idag. Vi kommer återkomma i frågan kring 
ett förslag hur det ska se ut. 

§ 38 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte kommer att vara 20/11 kl 19:30 
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