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Södergårds Samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-06-14 

Tid: 19:30 

Plats: Telefon-/Onlinemöte 

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

§ 13 Mötets öppnande 

Ordförande Jonathan Wogenius förklarar mötet öppnat 

§ 14 Ekonomi 

Vi har skickat in låneansökan enligt beslut på extrastämman och avvaktar svar på den. 

§ 15 Återställning 

Återställning av markytor har påbörjats. Vi kommer köpa in ett sandbord för att ersätta det som 
tidigare fanns i lekparken utanför Lagmansvägen 39. Det som fanns där förstördes i vintras vid 
grävarbetet. 

§ 16 Fiberanslutning 

Vi har upptäckt att det börjats ansluta fler fastigheter till fibernätet. Vi kan konstatera att det saknas 
markupplåtelseavtal för det grävarbete som kommer behöva ske. Vi i styrelsen har tagit kontakt med 
IP-Only och Eltel Network för att klargöra att de behöver teckna avtal med samfälligheten innan de 
får gräva in fiber här. 

§ 17 Ersättning efter vattenläckage 

Vi för löpande dialog med vårt försäkringbolag gällande eventuell ersättning efter vinterns 
vattenläckage. 

§ 18 Att bo i en samfällighet 

Då vi alla bor i en samfällighetsförening så behöver vi hjälpas åt med visst underhåll men även att 
meddela oss i styrelsen när det är något som behöver åtgärdas. Har ni problem med t.ex. 
garageporten eller annat som tillhör samfälligheten så kan ni kontakta styrelsen. 

§ 19 Vattenmätare 

Vi har haft kontakt med olika företag gällande detta och har kommit fram till ett företag som lämnat 
lägst pris. Vi försöker hitta en lösning för att bytet ska ske så smidigt som möjligt. 

§ 20 Spolning av dagvattenbrunnar 

Vi kommer under sommaren att rensa befintliga dagvattenbrunnar från grus och spola dessa så vi 
undviker stopp i dessa ledningar. 

§ 21 Motorvärmarplatser 

Vi kommer slutföra utbyggnaden av motorvärmarplatser genom att sätta upp stolpar för två till 
platser på övre Lagmansvägen. 
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§ 22 Nästa möte 

Den 16 augusti 2022 kl. 19:30 

 

 

 

Jonathan Wogenius, Ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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§ 13 Mötets öppnande 


Ordförande Jonathan Wogenius förklarar mötet öppnat 


§ 14 Ekonomi 


Vi har skickat in låneansökan enligt beslut på extrastämman och avvaktar svar på den. 
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§ 22 Nästa möte 


Den 16 augusti 2022 kl. 19:30 


 


 


 


Jonathan Wogenius, Ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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