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Södergårds Samfällighetsförening 
https://sodergard.nu 
styrelsen@sodergard.nu 

 

Södergårds Samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-02-17 

Tid: 19:00 

Plats: Telefon-/Onlinemöte 

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

 

§ 56 Mötets öppnande 

Ordförande Jonathan Wogenius förklarar mötet öppnat 

§ 57 Ekonomi 

Genomgång av budget inför årsmöte. 

§ 58 Motioner 

Genomgång av motioner samt styrelsens yttrande/förslag gällande dessa. 

§ 59 Snöröjning vid korsningen E14 

Vi har varit i kontakt med kommun/Trafikverket gällande snöröjningen vid korsningen 
Kastalvägen/E14. Vi har påtalat att det blir liggande snöhögar som döljer sikten vid trafikljusen. 

§ 60 Spolning av avlopp 

Vi har precis genomfört spolning av avlopp i området. Det var två hushåll som inte kunde spolas pga 
sjukdom men dessa kommer hanteras separat senare. 

§ 61 Snöredskap 

Snöredskap har köps in och monterats på garagegavlarna så det blir enklare att skotta ut snö från 
parkeringarna. 

§ 62 Årsmöte 

Nästa möte kommer vara årsmötet och det genomförs söndag den 27 mars kl 18.30. 

 

 

 

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