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Södergårds Samfällighetsförening 
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-07-21 

Tid: 20:00 

Plats: Telefon-/Onlinemöte 

Närvarande: Martin Andersson, Lina Festin, Jenny Jonsson, Robert Jonsson och Arne Nordin 
 

§ 6 Mötets öppnande 

Ordförande Jenny Jonsson förklarar mötet öppnat 

§ 7 Ekonomi 

Överlämning till kassör pågår och justering av kostnader för varmgarage kommer ske på fakturan för 
kvartal 3 eller 4. 

§ 8 Lås på sopcontainer Lagmansvägen 

Vi har köpt in lås och låst de stora luckorna på de sopcontainrar som finns på Lagmansvägen. 

§ 9 Genomgång av lekplatser 

Vi kommer se över befintliga lekplatser och vilket behov som finns av besiktning av dessa. Vi kommer 
även att köpa in en kompisgunga och montera på en av gungställningarna i området. 

§ 10 Postlådeställ 

Vi ser att det finns ställ för våra postlådor som behöver ses över. På flera ställen så har det byggts nya 
där kostnaden har tagits av samfälligheten. Vi ber er se över de ställ som finns kvar som behöver 
underhåll och höra av er till styrelsen för att få ett godkännande för kostnaden gällande virket. 
Exempel på postlådeställ finns på Tolvmansvägen 54-80 eller Lagmansvägen 129-155. 

 § 11 Varmgarage 

Som ett led i att få kontroll på hur elanvändningen ser ut i de varmgarage som vi har så behöver 
styrelsen inhämta en kopia på nyckeln till garaget där värmefläktarna finns. Vi kommer be er att låna 
ut en nyckel så vi kan kopiera denna. Om vi inte kan få låna en nyckel så behöver vi be er kopiera 
nyckeln och lämna till styrelsen. 

§ 12 Regler för kö till motorvärmarplats 

Styrelsen kommer arbeta för att ta fram vilka regler som gäller vid kö till motorvärmarplats. Beslut 
kring detta kommer att tas på nästa styrelsemöte. 

§ 13 Nya motorvärmarplatser 

Arbete med att ta fram nya platser kommer tas fram och skapas. 

§ 14 Nästa möte 

Den 24/8 kl 20:00 via Google Meet 

 

Jenny Jonsson, vice Ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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