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Styrelsemötesprotokoll 13 06 , Ljungheden samfällighetsförening 
onsdagen den 21/8  
 
Tid:  1900 
Plats:   Björnflokevägen 167 
Närvarande: Kenth Grossman – ordförande ;Stefan Ljungar – kassör 

 Erik Holm –  sekreterare; Mattias Egmar, Mikael Alesch –      
suppleant;  Jan Holmgren undercentralen 
  

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 
Ordförande förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes. 
 

2. Justering av föregående mötesprotokoll 
 

3. Undercentralen 
Inget att rapportera 
 

4. Samverkan mot brott 
 

5. Ekonomi 
Vi ligger 5.1 % ( - 35000 kr) sämre än budget tom juli avseende värmekostnader 
 

6. Skrivelser 
- Skrivelse om frågor kring återställande av mur på baksida av tomt. Styrelsen har 
varit rådgivande.  
 

7. Aktivitetslista 
 

8. Nyinflyttade medlemmar 
Styrelsen hälsar de nya grannarna, tillika samfällhetsmedlemmarna  på  
Björnflokevägen 65 och Björnflokevägen 89 välkomna.  
 



 
 

9. Övriga frågor 
- Efter att ha uppgraderat undercentralen har samfällheten en kompressor över. Hör 
av er till styrelsen om ni behöver låna. 
- Styrelsen har haft ny kontakt med kommunen angående sortering av hushållsopor  
( separera matavfall) Kommunen ska återkomma i ärendet. 
 - Styrelsen påminner om att fastighetsinnehavaren är ansvarig för skicket på sin 
garageport. Om den skadas (porten), exv vid påbackning regleras detta av 
fastighetsinnehavarens alternativt den påbackandes försäkring 
- Sedan undertecknad tillträdde har det gått åt drygt 3000 A4 ark till protokoll o 
kallelser. Vi vill nu åter börja med att skicka protokoll per mejl (mejllistan försvann 
vid byte av sekreterare). Om du vill spara träd och känna dig miljömässig så skicka 
ett mejl med namn och husnummer till erik@ljungheden.se alternativt 
styrelsen@ljungheden.se.   
- Mikael Andersson slutar som suppleant pga tidsbrist. Han kommer fullfölja sitt 
uppdrag inom fibergruppen. Styrelsen tackar för gott sammarbete.  
 

10. Nästa möte 
18/9 kl 1900  
 

11. Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet.  
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
………………………………. 
Erik Holm 
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 ……………………………..  ……………………………... 
 Kenth Grossman   Stefan Ljungar 
 
 
 
Protokollet är undertecknat av ovanstående. Original finns för påseende hos 
styrelsen.  


