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Södergårds Samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid konstitutionsmöte 2022-03-27 

Tid: 20:00 

Plats: Församlingsgården 

Närvarande: Martin Andersson, Jonathan Wogenius, och Robert Jonsson 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Jonathan Wogenius förklarar mötet öppnat 

§ 2 Styrelsens konstituerande 

 Styrelsens sammansättning beslutades enligt följande 

 Namn,roll Adress Tel E-post(@sodergard.nu) 
Jonathan Wogenius, ordförande Lagmansv 47 0739-759834 styrelsen, ordforande 
Jenny Jonsson, vice ordförande Lagmansv 37 070-5828050 styrelsen 

 Robert Jonsson, kassör Lagmansv 37 070-6987743 styrelsen, kassor 
Arne Nordin, ledamot Lagmansv 123 072-5104700   styrelsen 

 Martin Andersson, sekreterare Tolvmansv 78 070-1473047   styrelsen, sekreterare 
Lina Festin, ledamot Lagmansv 45 076-1026760 styrelsen 

 
 Daniel Wiberg, suppleant Lagmansv 73 076-8399129  

Stefan Magnusson, suppleant Lagmansv 41 063-22965 
Gunnar Berg, suppleant Lagmansv 67 063-214 43 

 

 Jonathan Wogenius och Robert Jonsson väljs var för sig till firmatecknare för föreningen. 
 

§ 3 Grovsopning av grus i området 

 Vi kommer försöka att sopa upp gruset i området så fort som möjligt. Detta för att få bort det 
värsta för att sedan sopa mer noggrant vid ett senare tillfälle. 

 

§ 4 Byte av vattenmätare 

 Vi har samtliga fastighetsägare blivit kontaktad av Östersunds kommun gällande byta av 
vattenmätare där de även informerade om att speciella vattenmätarkonsoller och ventiler 
behöver finnas för att de ska byta vattenmätaren. Även om detta är något som bekostas av 
respektive fastighetsägare så ser vi i styrelsen en fördel om vi kan samordna detta då bytet 
kräver vattenavstängning. Vi kommer kontrollera vilka i området som är intresserad av att vara 
med och få in priser från olika vvs-företag för att samlat teckna avtal kring bytet.  

  

 

 

Jonathan Wogenius Ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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