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Södergårds Samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-01-20 

Tid: 19:00 

Plats: Telefon-/Onlinemöte 

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

§ 50 Mötets öppnande 

Ordförande Jonathan Wogenius förklarar mötet öppnat 

§ 51 Ekonomi 

Ett preliminärt resultat är att vi kommer gå med en liten vinst för året 2021. Slutgiltigt resultat 
kommer på årsmötet. Vi har idag 19 st. som begärt att få fakturan via e-post. 

§ 52 Årsmöte 

Vi har preliminärt satt datum för kommande årsmöte till den 27 mars. Motioner till stämman ska 
vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. 

§ 53 Spolning av avlopp 

I början av februari kommer vi spola berörda hushålls avlopp. Det är endast under plattan som 
kommer spolas. En separat information kommer till de som är aktuella för detta. 

§ 54 Lekytor 

Nu i samband med att delar av vissa lekparker rivits i samband med arbetet att åtgärda den 
vattenläcka som varit så önskar styrelsen få in förslag på vad som kan göras med dessa ytor. 

§ 55 Nästa möte 

Den 17/2 2022 kl. 19:00. 

 

 

 

Jonathan Wogenius, Ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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Tid: 19:00 


Plats: Telefon-/Onlinemöte 


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


§ 50 Mötets öppnande 


Ordförande Jonathan Wogenius förklarar mötet öppnat 


§ 51 Ekonomi 


Ett preliminärt resultat är att vi kommer gå med en liten vinst för året 2021. Slutgiltigt resultat 
kommer på årsmötet. Vi har idag 19 st. som begärt att få fakturan via e-post. 


§ 52 Årsmöte 


Vi har preliminärt satt datum för kommande årsmöte till den 27 mars. Motioner till stämman ska 
vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. 


§ 53 Spolning av avlopp 


I början av februari kommer vi spola berörda hushålls avlopp. Det är endast under plattan som 
kommer spolas. En separat information kommer till de som är aktuella för detta. 


§ 54 Lekytor 


Nu i samband med att delar av vissa lekparker rivits i samband med arbetet att åtgärda den 
vattenläcka som varit så önskar styrelsen få in förslag på vad som kan göras med dessa ytor. 


§ 55 Nästa möte 


Den 17/2 2022 kl. 19:00. 


 


 


 


Jonathan Wogenius, Ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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