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Styrelsemötesprotokoll 13 11 , Ljungheden samfällighetsförening 
onsdagen den 15 januari 2014 
 
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 
Datumangivelse för detta möte felangivet i föregående protokoll 
 

3. Undercentralen 
Inget att rapportera 
 

4. Samverkan mot brott 
Som ni som är med på mejllistan redan fått kännedom om skedde det ett inbrott hos 
en samfälldhetsmedlem  i mitten av december. Tjuvarna bröt sig in via ett fönster 
på nedsidan stulit en del föremål. Polisen varit inkopplad.  
Styrelsen informerar samtidigt att vi bor i ett lugnt område och inbrott är sällsynta 
  
 

5. Ekonomi 
0,9 % sämre än budget vilket motsvarar minus 10500 kr avseende värme 
 
 

6. Skrivelser 
- Samfälldhetsmedlemmar i Jungfrulinet vill byta bångstyriga, ogrässamlande 
nyponbuskar mot lättskött och prydlig gräsmatta. Detta vid garagelängornas bortre 
kortända (dvs inte vid vändplan). Styrelens godkänner förslaget. 



 
 

- Samfällhetsmedlemmar har haft skiftande besvär med garagedörrar. Har ni besvär 
med fjärrkontroll eller övriga delar i automatisk öppning ringer ni Crawford på  
08-551 531 20. Vid skador eller andra fel på garagedörren kontaktar ni styrelsen. 
 

7. Aktivitetslista 
 

8. Nyinflyttade medlemmar 
 

9. Övriga frågor 
-Som ni märkt har vi börjat utdelningen av parkeringstillstånd. Nya reglerna börjar 
gälla från 1 februari 
- Styrelsen påminner om att inte mata fåglar (fågelbord etc), ej ha tillfällig 
uppsamling av sopor på farstukvist eller i förråd. Allt detta för att undvika 
skadedjur lockas till vårt område.  
-ÅRSMÖTET kommer hållas 4/3 kl 1900 i Björnbodaskolans matsal. Motioner ska 
vara styrelsen till handa senast 7 februari. Kallelse med dagordning kommer att 
delas ut i februari 
 

10. Nästa möte 
Styrelse möte angående årsmötet den 11 februari.  Valberedningen och årsmötes 
ordförande kallas. 
 

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.  


