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Styrelsemötesprotokoll 13 07 , Ljungheden samfällighetsförening 
onsdagen den 18/9 
 
Tid:  1900 
Plats:   Styrelselokalen 
Närvarande: Kenth Grossman – ordförande ; Joaqiun Vallejo  vice  ordföranden, 

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 
Reservpump är på plats 

4. Samverkan mot brott 
Inget att rapportera 
 

5. Ekonomi 
Värmekostnaden t.o.m augusti ligger 4,3 % sämre än budget (-32000 kr) 
 

6. Skrivelser 
- Det har i samfällheten delats ut ett erbjudande om att för 1980 kr inspekteras och 
sotas imkanal  och spisfläkt (enl offerten ett krav från försäkringsbolag). 
Samfällhetsmedlem tagit kontakt med brandskyddsenheten och det finns ingen 
sotningsplikt utan det är fastighetsägarens ansvar att spisfläkt och imkanal ren. 
Offerten således en bluff. Hänvisar i övr till https://www.msb.se/ 
 
 

7. Aktivitetslista 
 



 
 

8. Nyinflyttade medlemmar 
Styrelsen hälsar samfällhetsmedlemmarna , tillika grannarna,  på Björnflokevägen 
197 välkomna 
 
9. Övriga frågor 

- Träpanelen på garagelängorna och styrelselokalen ska ses över och planeras 
att åtgärdas under våren. 
- Offert för kompletterande asfaltsarbete kommer tas.  
- Offert på byte av belysningsarmaturen har inhämtats . Vi inväntar ytterligare 
en offert innan beslut tas. 
- Fortsätt  skicka in i era mejl adresser (om annan än den ni skickar från) + 
namn och adress till erik@ljungeheden.se eller styrelsen@ljungheden.se   .  Om 
ni får det här protokollet i pappersform beror det på att era mejladresser 
studsade (de som skrevs ner på extra årsmötet) alternativt att ni ännu inte 
skickat in er mejladress.  
Ett alternativ för er med mejladress men ändå föredrar papperskopia är att dra ut 
egna kopior hemmavid (för att underlätta distributionen).  
  

10. Nästa möte 
16/10 
 

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.  


