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Styrelsemötesprotokoll 13 08 , Ljungheden samfällighetsförening 
onsdagen den 16/10 2013 
 
Tid:  1900 
Plats:   Styrelselokalen 
Närvarande: Kenth Grossman – ordförande ; Joakim Vallejo- vice ordf 
 Stefan Ljungar – kassör Erik Holm –  sekreterare;  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. Både ansvarig o vice ansvarig för undercentralen flyttar 
respektive avgår. Rekrytering pågår, men intresserade får gärna anmäla intresse 
antingen via mejl ( styrelsen@ljungheden.se ) eller lägga lapp i låda på 
Björnflokevägen 159. 
 

4. Samverkan mot brott 
Intet 
 

5. Ekonomi 
Utfallet avseende värmen är 3,6 % sämre än budget (30000 kr) t.o.m. september. 
Nytt elavtal (3 års avtal) är skrivet 
 

6. Skrivelser 
- Samfällhetsmedlem påpekat att det tidvis parkeras på spolplattorna. Detta är 
tillåtet under vintern, ej sommaren. Styrelsen kommer förtydliga detta med 
parkeringsskyltar. 
 



 
 

- Samfällhetsmedlem haft övergående problem med varmvattnet (svalt). Styrelsen 
påminner om att man , vid varmvatten besvär , direkt informerar styrelsen så att de i 
sin tur kan ringa rörmannen. Felen är färskvara och kan bara bedömas under 
pågående störning.  
- Mattias Egmar  har avsagt sig uppdraget som suppleant pga tidsbrist. Styrelsen 
tackar Mattias för gott sammarbete. 
- Yngre samfällhetsmedlem noterat att gungorna börjar bli dåliga. Styrelsen ska se 
över behovet på samfällhetens lekplatser och rusta upp 
 

7. Aktivitetslista 
se bilaga (e mejl) alternativt gå in på hemsida 
 

8. Nyinflyttade medlemmar 
 

9. Övriga frågor 
- Angående källsortering av sopor kommer samfällheten inte göra ngn egen 
alternativ utan invänta Stockholms kommuns initiativ med gröna påsar och optisk 
sopsortering. Det pågår ett försök med detta system i Stockholm, 2800 hushåll 
deltar.    
- Fastighetsägaren med nedstigningsbrunn är ansvarig för inspektion av 
krypgrunden och underhåll av garagedörrar. Ansvarig kommer inför städdagen få 
ett inspektionsprotokoll som ska inlämnas skyndsamt. 
- I skrivandets stund är det 47 protokoll fördelat på 45 hushåll som får sitt protokoll 
via mejl, 6 st mejl studsar (är felaktiga, ni fått info via papperskopia).  Tacksam om 
studsande och ni övriga, om möjligt, mejlar till styrelsen@ljungheden.se med namn 
o husnummer  inte minst med tanke på förestående utdelning av protokoll från 
extrastämman (7 ark x 47 hushåll dvs 329 ark) 

10. Nästa möte 
20/11 kl 19.00 
 

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.  


