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Södergårds Samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-08-16 

Tid: 19:30 

Plats: Telefon-/Onlinemöte 

Närvarande: Martin Andersson, Robert Jonsson och Jenny Jonsson 
 

§ 23 Mötets öppnande 

Vice ordförande Jenny Jonsson förklarar mötet öppnat 

§ 24 Ekonomi 

Vi har märkt att flera som får sin faktura via mejl ej betalar dessa i tid. Detta beror troligtvis på att 
mejlet kommer från en mejladress som mejlprogrammet tror är skräppost. Den mejladress som 
fakturan kommer från är system@speedledger.se. För att undvika att detta mejl kommer i er 
skräppost så kan man i mejlprogram lägga till att avsändaren är betrodd. 

Vi har nu skickat in ansökan om det extra lån som det beslutades om på extrastämman. Aktuell ränta 
är 6,2 % hos vår nuvarande bank. Vi kan vid kommande årsstämma besluta om vi ska göra en extra 
amortering för att minska återbetalningstiden om vi så önskar. 

§ 25 Återställning 

Återställning av samtliga markytor har nu genomförts och vi har fått samtliga fakturor från de 
entreprenörer som varit inblandade. Kostnaden fram tills nu utan att ha byggt upp en ny lekpark på 
gård 4 (första gården på Lagmansvägen) landar på ca 1,5 miljoner kr. 

§ 26 Vattenmätare 

Beställning av utbyte av vattenmätarkonsoll är skickad till Stångå Rörservice och de kommer 
återkomma med en tidsplan gällande detta. 

§ 27 Belysning gård 3 

Efter grävarbeten för fiberinstallation så har vi en sträcka med belysningsstolpar som inte fungerar på 
sista gården på Tolvmansvägen. Kontakt har tagits med Nordins som var här och grävde som ska 
felsöka detta. 

§ 28 Spolning av kompostkärl 

Vi kommer att under hösten beställa spolning av våra kompostkärl. 

§ 29 Nästa möte 

Den 20 september 2022 kl. 19:30 

 

 

 

Jenny Jonsson, vice ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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