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Styrelsemötesprotokoll 13 10 , Ljungheden samfällighetsförening 
onsdagen den 11 december 
 
Tid:  1900 
Plats:   styrelselokalen 
Närvarande: Kenth Grossman – ordförande ;Stefan Ljungar – kassör 

 Erik Holm –  sekreterare; Mikael Alesch –      suppleant;  
  

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

2. Justering av föregående mötesprotokoll 
 

3. Undercentralen 
Ny UC ansvarig håller på att introduceras : Bernt Åke  Larsson . 2:e man blir 
Mikael Alesch 
 

4. Samverkan mot brott 
Det har varit inbrott i ett radhus på andra sidan ripvideparken där tjuvarna  bröt sig in via 
terrassdörr.  Styrelsen ber er vara lite extra vaksamma. Ex på brottsförebyggande tips i 
vardagen kan vara att peta ner grannens post om den sticker ut i brevlåda, meddela 
granne om man reser bort mm . Titta förslagsvis på länken 
http://www.samverkanmotbrott.se/grannsamverkanipraktiken.pdf  sidan 19.   
 

5. Ekonomi 
Börjar närma oss budget och ligger 2,5 % sämre än budget (-25000 kr) avseende 
värme till o med november  
 

6. Skrivelser 
Nyckel avbruten i  högra sopnedkastet  i  Jungfrulinet. Låssmed kontaktad. 
 

7. Aktivitetslista 



 
 

 
8. Nyinflyttade medlemmar 

 
9. Övriga frågor 

-ÅRSSTÄMMA kommer förmodligen äga rum v10 2014 i Björnbodaskolans 
matsal (går ej att boka förrän efter nyår).  
För er som vill skriva motioner till stämman måste denna vara styrelsen tillhanda 
senast 7/2 2014.  
Extrastämman i september gav fibergruppen mandat att fortsätta förhandla med 
Ownit om fiberlösning. På årsstämman kommer fibergruppen redovisa olika 
finansieringsalternativ mm , fler detaljer kommer i kallelsen till stämman. 
 
- Parkeringstillståndskort är tryckta och kommer delas ut (vi går runt och 
informerar samtidigt).  Området blir omskyltat i januari och de nya 
parkeringensreglerna kommer att börja gälla 1 februari 2014.  
 
 

10. Nästa möte 
11 januari 2014 i styrelselokalen. 
 

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.  


