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

Södergårds Samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-09-20 

Tid: 19:30 

Plats: Telefon-/Onlinemöte 

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

§ 30 Mötets öppnande 

Ordförande Jonathan Wogenius förklarar mötet öppnat 

§ 31 Ekonomi 

Efter genomgång av de kostnader vi har haft och bedömer kommer ha så har vi tagit ett beslut om 
att endast låna 250 000 kr. Detta då räntan landade på 6,2 % och vi just nu inte behöver mer pengar 
än detta tillgängligt. Inför kommande årsstämma så kommer styrelsen ta fram förslag på att se över 
detta lån. 

§ 32 Återställning 

Vi har haft ett ställe på gård 3 på Tolvmansvägen där jord efter återställningen sjunkit ihop. Vi 
kommer undersöka detta vidare med entreprenören och eventuellt filma avloppsledningen förbi 
denna plats.  

Vi kommer att byta ut/återställa staketet på den lilla gångvägen upp mot parkeringen vid nedre 
Lagmansvägen. I första hand försöker vi hitta någon som kan göra detta till oss men om vi inte hittar 
någon så kommer gård 4 och 5 behöva hjälpas åt med detta. 

§ 33 Vattenmätare 

Stångå Rörservice håller på och planerar arbetet för att byta vattenmätarkonsoller till de som beställt 
detta via samfälligheten. De som inte har beställt detta måste själva säkerställa att deras 
vattenmätarkonsoll är godkänd så vattenmätaren kan bytas ut. 

§ 34 Belysning Tolvmansvägen 

Efter felsökning så är de flesta belysningsstolpar åter i drift. Det är en kvar som ska åtgärdas vilket 
finns vid Tolvmansvägen 64. Om det finns fler lampor som inte lyser så testa i första hand att byta 
lampa. 

§ 35 Värme i gemensamhetsförråd 

Vi kommer se över hur uppvärmningen av våra gemensamhetsförråd ser ut för att sedan kunna 
bedöma om vi ska ha värme på i alla tre eller om vi ska samla färg i ett av dessa. 

§ 36 Varmgarage 

De som har tillgång till brytarna för att stänga av och slå på värmen till varmgaragen kan starta dessa 
nu. 

§ 37 Nästa möte 

Den 25 oktober 2022 kl. 19:30 

 

Jonathan Wogenius, ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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Jonathan Wogenius, ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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