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Södergårds Samfällighetsförening 
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-09-29 

Tid: 20:00 

Plats: Telefon-/Onlinemöte 

Närvarande: Martin Andersson, Robert Jonsson, Jenny Jonsson, Jonathan Wogenius och Arne Nordin 
 

§ 22 Mötets öppnande 

Vice ordförande Jenny Jonsson förklarar mötet öppnat 

§ 23 Ekonomi 

Genomgång av kostnader hittills och inget ser ut att sticka ut mot vad som är budgeterat.  

Faktura för kvartal 3 kommer nu vid månadsskiftet och för de med varmgarage kommer korrigering 
att ske baserat på vad som är budgeterat och tidigare debiterat. 

§ 24 Tvätt av kompostkärl 

Vi har beställt tvättning av våra kompostkärl och de sker så fort som möjligt. 

§ 25 Utredning varmgarage 

Tillsammans med Marklunds el så har vi undersökt värmefläktarna i den länga där en skillnad i hur 
mycket el de drar varit en stor skillnad mellan de två fläktar som finns där. Det som konstaterats är 
att det varit olika inställningar på dessa gällande vilken effekt de går på. Vi kommer därför att 
genomföra följande åtgärder för att likställa elanvändningen av de värmefläktar vi har. 

 Gå igenom samtliga värmefläktar kring hur de är inställda. 

 I samband med genomgång av fläktarna låsa de skåp där man ställer in effekten så det inte 
ändras i efterhand. 

Vi ber även de som har garage där värmefläktar sitter att hålla rent så att värmen som blåser från 
fläktarna kan nå ut i garagelängan. 

§ 26 Anläggningsbeslut 

Arbetet fortsätter framåt. Kontakt med Villaägarna kommer att tas för att ta reda på mer 
förutsättningar kring detta. 

§ 27 Gallring av träd 

Arbetet med att gallra träd påbörjas den 30 september. Vi kommer behöva stänga av parkeringsytor 
vid övre Lagmansvägen vid sopcontainern när de träd som står där ska fällas. 

§ 28 Nästa möte 

Den 27/10 kl 20:00 

 

 

 

Jenny Jonsson, vice ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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