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Södergårds Samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-05-18 

Tid: 20:30 

Plats: Telefon-/Onlinemöte 

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

§ 5 Mötets öppnande 

Ordförande Jonathan Wogenius förklarar mötet öppnat 

§ 6 Ekonomi 

Förutom kostnader kopplade till vattenläckan i vintras så följer vi budget. Vi kan se att det finns vissa 
som börjar komma efter med fakturorna och till dessa har påminnelse skickats ut. 

På nästa faktura kommer det finnas en QR-kod som gör det enklare med betalning. Dock så kan det 
finnas begränsningar hos vissa banker gällande detta men hos Swedbank och Nordea fungerar det. 

§ 7 Återställning 

Vi har haft kontakt med K Rejto gällande återställning av de ytor som är kvar från grävarbetet i 
vintras. Vi kommer att kalla till en extrastämma gällande finansiering av detta. 

§ 8 Byte av vattenmätare 

Styrelsen kommer ta in prisuppgifter och återkomma med förslag på vilken firma som blir aktuell för 
jobbet. Ca 85 hushåll har anmält sitt intresse i att delta i detta. Vi kommer återkomma till de som är 
intresserade med uppgifter kring vilken firma och pris som blir aktuell. 

§ 9 Farthinder 

Det har efterfrågats fler farthinder och om det är någon gård som vill att det även där läggs ut så kan 
ni höra av er till styrelsen senast 5/6 så beställer vi flera. 

§ 10 Reparation av garage pga fukt 

Vi kommer kontakta en snickare för att ta hjälp med reparationer av ett garage. Är det flera som har 
problem med fukt i garaget så ber vi er kontakta oss. 

§ 11 Lekplatser 

Vi ber varje gårdsgrupp att se över vilket underhåll respektive lekplats har. Åtgärda det som ni själva 
kan hantera som t.ex. måla staket, olja gungställning och säkerställ att gungor hänger på en höjd där 
den fria markhöjden i viloläge är minst 40 cm. 

§ 12 Nästa möte 

Den 14 juni 2022 kl. 19:30 

 

 

 

Jonathan Wogenius, Ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  

 

 J
W

, C
M

A 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k


mailto:styrelsen@sodergard.nu


[
  {
    "personal_id": "ff67f2e12669cd1cde465553e48bf86c4a0b8cf68fac584bc9c2129fc87e33fb",
    "sign_ip": "84.216.191.45",
    "full_name": "Carl Martin Andersson",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "84.216.191.45",
      "orderRef": "151af1d7-02a2-4b56-9931-4fbd68b41d6a",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Carl Martin Andersson",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "89eafa8c3197916a4e6c098c7c270ddb7bd9fc27cc31aee0dff7c4e22ea6cfa8",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 446417
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-06-01 20:22",
    "sign_time": "2022-06-01T18:22:46.319Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Styrelsemöte 2022-05-18.pdf\nStorlek: 446417 byte\nHashvärde SHA256: 89eafa8c3197916a4e6c098c7c270ddb7bd9fc27cc31aee0dff7c4e22ea6cfa8",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "d1864ee84a04f5b953d619595bad5cf118812b98e72aafab1cb5cfffb39b6c3a",
    "sign_ip": "94.234.99.123",
    "full_name": "JONATHAN WOGENIUS",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "94.234.99.123",
      "orderRef": "1b7428a7-2b35-4bf8-97ad-693d78f89de9",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "JONATHAN WOGENIUS",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "89eafa8c3197916a4e6c098c7c270ddb7bd9fc27cc31aee0dff7c4e22ea6cfa8",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 446417
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-06-05 19:00",
    "sign_time": "2022-06-05T17:00:51.925Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Styrelsemöte 2022-05-18.pdf\nStorlek: 446417 byte\nHashvärde SHA256: 89eafa8c3197916a4e6c098c7c270ddb7bd9fc27cc31aee0dff7c4e22ea6cfa8",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




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


 


Södergårds Samfällighetsförening 
 


Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-05-18 


Tid: 20:30 


Plats: Telefon-/Onlinemöte 


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


§ 5 Mötets öppnande 


Ordförande Jonathan Wogenius förklarar mötet öppnat 


§ 6 Ekonomi 


Förutom kostnader kopplade till vattenläckan i vintras så följer vi budget. Vi kan se att det finns vissa 
som börjar komma efter med fakturorna och till dessa har påminnelse skickats ut. 


På nästa faktura kommer det finnas en QR-kod som gör det enklare med betalning. Dock så kan det 
finnas begränsningar hos vissa banker gällande detta men hos Swedbank och Nordea fungerar det. 


§ 7 Återställning 


Vi har haft kontakt med K Rejto gällande återställning av de ytor som är kvar från grävarbetet i 
vintras. Vi kommer att kalla till en extrastämma gällande finansiering av detta. 


§ 8 Byte av vattenmätare 


Styrelsen kommer ta in prisuppgifter och återkomma med förslag på vilken firma som blir aktuell för 
jobbet. Ca 85 hushåll har anmält sitt intresse i att delta i detta. Vi kommer återkomma till de som är 
intresserade med uppgifter kring vilken firma och pris som blir aktuell. 


§ 9 Farthinder 


Det har efterfrågats fler farthinder och om det är någon gård som vill att det även där läggs ut så kan 
ni höra av er till styrelsen senast 5/6 så beställer vi flera. 


§ 10 Reparation av garage pga fukt 


Vi kommer kontakta en snickare för att ta hjälp med reparationer av ett garage. Är det flera som har 
problem med fukt i garaget så ber vi er kontakta oss. 


§ 11 Lekplatser 


Vi ber varje gårdsgrupp att se över vilket underhåll respektive lekplats har. Åtgärda det som ni själva 
kan hantera som t.ex. måla staket, olja gungställning och säkerställ att gungor hänger på en höjd där 
den fria markhöjden i viloläge är minst 40 cm. 


§ 12 Nästa möte 


Den 14 juni 2022 kl. 19:30 


 


 


 


Jonathan Wogenius, Ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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