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Södergårds Samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-12-15 

Tid: 19:00 

Plats: Telefon-/Onlinemöte 

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

§ 37 Mötets öppnande 

Vice ordförande Jenny Jonsson förklarar mötet öppnat 

§ 38 Tvätt av sopkärl 

Vi har under hösten genomfört en tvätt av de kompostkärl vi har inom samfäligheten. 

§ 39 Nya motorvärmarplatser 

Pga. komponentbrist så är det problem att få tag på motorvärmaruttag och det sker en fördröjning i 
när de nya platserna kan vara klara. 

§ 40 Laddning av elbilar 

Då frågor kring hur laddning av elbilar hanteras vill vi förtydliga detta enligt nedan: 

 Laddning får endast ske med godkända laddboxar. 

 För de med kallgarage så ansluts en laddbox till den kabel som går från det egna 
hushållet. 

 Vid varmgarage så ansluts en laddbox till samfällighetens gemensamma abonnemang 
och mäts per månad där den som använder laddboxen betalar för det som förbrukas. 

 Alla kostnader för att installera en laddbox betalas av den som har behovet. 

Detta baserar sig på ett beslut vid en tidigare årsstämma. Godkännande från styrelsen krävs innan 
installation sker. 

Vi ser inga problem idag gällande kapacitet i det abonnemang, kabelstorlek och säkringsstorlek som 
finns inom samfälligheten. 

§ 41 Valberedning 

Då vi saknar en valberedning inom samfälligheten så är det önskvärt att vi får in intresserade 
personer till dessa poster. Om ni undrar vad arbetet innebär eller vill sitta i valberedningen så kan ni 
kontakta styrelsen. 

§ 42 Styrelsearbete 

Inför kommande årsmöte så finns det en möjlighet att anmäla sitt intresse till att sitta med i 
styrelsen. Då vi inte har någon valberedning just nu så kan ni kontakta styrelsen. 

§ 43 Parkering inom området 

Vi ser att det fortsätter att parkeras inom området och vi kan se att de gällande trafikföreskrifter inte 
följs. Vi vill påminna om att parkering inom området endast är tillåtet på markerade 
parkeringsplatser. 
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§ 44 Medlemsuppgifter 

Vi i styrelsen har tagit fram ett formulär för att kunna göra det enklare att samla in medlemsuppgifter 
kring våra delägare i samfälligheten. Vi kan idag inte presentera vilka uppgifter som finns anmälda för 
respektive hushåll men ber er att gå in på följande sida för att skicka in era aktuella uppgifter. 

https://sodergard.nu/profil/ 

Där kan ni ange om ni vill ha protokoll och faktura via e-post. 

§ 45 Snöröjning och sandning av kommunen 

Vi kommer ta en kontakt med Östersunds kommun gällande den snöröjning och sandning som sker 
utanför vår samfällighet då det finns brister som vi önskar åtgärdade. Detta är bland annat följande: 

 Snöröjning och sandning i backen ner mot E14/E45. 

 Problem med sikt in mot Brunflo vid trafikljusen när man ska svänga ut på E14/E45. 

 Snöröjning längs Tolvmansvägen in mot vändzonen. Här märker vi att kommunen inte 
snöröjer hela gångvägen vilket innebär att snö ligger kvar utanför sopbod och sopcontainer. 
Detta innebar ifjol att kompostkärlen inte hämtades. 

§ 46 Nästa möte 

Den 20/1 2022 kl. 19:00. 

 

 

 

Jenny Jonsson, vice ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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Södergårds Samfällighetsförening 
 


Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-12-15 


Tid: 19:00 


Plats: Telefon-/Onlinemöte 


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


§ 37 Mötets öppnande 


Vice ordförande Jenny Jonsson förklarar mötet öppnat 


§ 38 Tvätt av sopkärl 


Vi har under hösten genomfört en tvätt av de kompostkärl vi har inom samfäligheten. 


§ 39 Nya motorvärmarplatser 


Pga. komponentbrist så är det problem att få tag på motorvärmaruttag och det sker en fördröjning i 
när de nya platserna kan vara klara. 


§ 40 Laddning av elbilar 


Då frågor kring hur laddning av elbilar hanteras vill vi förtydliga detta enligt nedan: 


 Laddning får endast ske med godkända laddboxar. 


 För de med kallgarage så ansluts en laddbox till den kabel som går från det egna 
hushållet. 


 Vid varmgarage så ansluts en laddbox till samfällighetens gemensamma abonnemang 
och mäts per månad där den som använder laddboxen betalar för det som förbrukas. 


 Alla kostnader för att installera en laddbox betalas av den som har behovet. 


Detta baserar sig på ett beslut vid en tidigare årsstämma. Godkännande från styrelsen krävs innan 
installation sker. 


Vi ser inga problem idag gällande kapacitet i det abonnemang, kabelstorlek och säkringsstorlek som 
finns inom samfälligheten. 


§ 41 Valberedning 


Då vi saknar en valberedning inom samfälligheten så är det önskvärt att vi får in intresserade 
personer till dessa poster. Om ni undrar vad arbetet innebär eller vill sitta i valberedningen så kan ni 
kontakta styrelsen. 


§ 42 Styrelsearbete 


Inför kommande årsmöte så finns det en möjlighet att anmäla sitt intresse till att sitta med i 
styrelsen. Då vi inte har någon valberedning just nu så kan ni kontakta styrelsen. 


§ 43 Parkering inom området 


Vi ser att det fortsätter att parkeras inom området och vi kan se att de gällande trafikföreskrifter inte 
följs. Vi vill påminna om att parkering inom området endast är tillåtet på markerade 
parkeringsplatser. 
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§ 44 Medlemsuppgifter 


Vi i styrelsen har tagit fram ett formulär för att kunna göra det enklare att samla in medlemsuppgifter 
kring våra delägare i samfälligheten. Vi kan idag inte presentera vilka uppgifter som finns anmälda för 
respektive hushåll men ber er att gå in på följande sida för att skicka in era aktuella uppgifter. 


https://sodergard.nu/profil/ 


Där kan ni ange om ni vill ha protokoll och faktura via e-post. 


§ 45 Snöröjning och sandning av kommunen 


Vi kommer ta en kontakt med Östersunds kommun gällande den snöröjning och sandning som sker 
utanför vår samfällighet då det finns brister som vi önskar åtgärdade. Detta är bland annat följande: 


 Snöröjning och sandning i backen ner mot E14/E45. 


 Problem med sikt in mot Brunflo vid trafikljusen när man ska svänga ut på E14/E45. 


 Snöröjning längs Tolvmansvägen in mot vändzonen. Här märker vi att kommunen inte 
snöröjer hela gångvägen vilket innebär att snö ligger kvar utanför sopbod och sopcontainer. 
Detta innebar ifjol att kompostkärlen inte hämtades. 


§ 46 Nästa möte 


Den 20/1 2022 kl. 19:00. 


 


 


 


Jenny Jonsson, vice ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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