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Södergårds Samfällighetsförening 
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styrelsen@sodergard.nu 

 

Södergårds Samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-01-04 

Tid: 19:00 

Plats: Telefon-/Onlinemöte 

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

 

§ 47 Mötets öppnande 

Ordförande Jonathan Wogenius förklarar mötet öppnat 

§ 48 Åtgärder gällande vattenläckage 

Styrelsen har formellt beslutat att åtgärda det befintliga vattenläckage som inträffade den 2 januari. 
Vi tar löpande beslut efter diskussion med Norderåsens VVS som har erfarenhet av liknande arbeten 
sedan tidigare gällande vilka åtgärder som behöver genomföras för att så fort som möjligt säkerställa 
att samtliga hushåll får sitt vatten tillbaka. Dessa beslut baserar sig på vad vi hittar när vi löpande 
jobbar oss igenom området. 

Befintliga kopplingar och avstängningsventiler som bedöms vara i dåligt skick byts löpande ut.  

Vi kommer även att ta en kontakt med vårt försäkringsbolag för att kontrollera vad vår 
samfällighetsförsäkring kan täcka. 

Löpande kostnader som uppstår tas tillsvidare från vårt konto för löpande utgifter. Vi kommer att 
återkomma när vi vet mer detaljer kring kostnaden och hur vi ser att den ska fördelas. 

§ 49 Nästa möte 

Den 20/1 2022 kl. 19:00. 

 

 

 

Jonathan Wogenius, Ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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Jonathan Wogenius, Ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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