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

Södergårds Samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-10-25 

Tid: 19:30 

Plats: Telefon-/Onlinemöte 

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

§ 38 Mötets öppnande 

Ordförande Jonathan Wogenius förklarar mötet öppnat 

§ 39 Ekonomi 

Med kostnader för åtgärder i samband med vattenläckan avräknat så följer vi budget. 

§ 40 Belysning Tolvmansvägen 

Vi kommer ta in förslag gällande förbättringsåtgärder av belysning på parkeringsytor och vid garage. 
Vi kommer att starta med parkeringarna på Tolvmansvägen för att se vilken skillnad det blir. 

§ 41 Värme i gemensamhetsförråd 

Vi kommer att stänga av värmen i gemensamhetsförrådet på Tolvmansvägen samt på övre 
Lagmansvägen. Färg som behöver förvaras frostfritt kommer flyttas till förrådet på nedre 
Lagmansvägen. 

§ 42 Snöröjning 

Vi kommer gå vidare och teckna avtal gällande snöröjning med en lokal firma här i Brunflo. Vi ber 
samtliga boende i område att tänka på att låta de som kör maskinen att få göra det i fred. Synpunkter 
gällande snöröjningen tas endast upp med oss i styrelsen. 

§ 43 Byte av vattenmätare 

Vi har löpande kontakt med Stångå Rörservice gällande planeringen av hur bytet av vattenmätare ska 
ske. De kommer att återkomma kring detta. 

§ 44 Styrelsens sammansättning 

Vi har redan nu en situation där vi helt saknar en valberedning och inför kommande årsmöte så vet vi 
redan nu att sittande ordförande kommer avgå. Vi ber samtliga i samfälligheten att tänka på vad ni 
själva kan bidra med. Vi tar gärna emot intresseanmälningar från de som vill ingå i styrelsen eller 
valberedningen. 

§ 45 Nästa möte 

Den 6 december 2022 kl. 19:30 

 

 

Jonathan Wogenius, ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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