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Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

 

 

 

Styrelsemötesprotokoll 14 02 , Ljungheden samfällighetsförening 

onsdagen den 19 mars 2014 

 

Tid:  1900 

Plats:   Samlingslokalen 

Närvarande: Kenth Grossman – ordförande ;Stefan Ljungar – kassör 

 Erik Holm –  sekreterare; Mikael Alesch och  Per Arreman 

 –      suppleant 

  

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

 

2. Justering av föregående mötesprotokoll 
 

3. Undercentralen 
Expansionskärlet har fyllts på. Vice undercentralsansvarig påminner om att 

samfällhets medlemmar måste underrätta styrelsen tappar vatten från värme 

systemet exempelvis vid byte av element /cirkulationspump etc.  

 
4. Samverkan mot brott 

Inget att rapportera 
 

5. Ekonomi 
Värmekostnad tom febrauari16.4 % bättre än budget vilket motsvarar  + 47000 kr 
 

6. Skrivelser 
- Skrivelse om att gräva bort gräva bort de närmaste buskarna på de yttersta 

parkeringsplatserna i Jungfrulinet. Som nu är risk att repa lack och svårt att ta sig 

ut.  

Frågan diskuteras senast på första städdagen . Kom gärna in med synpunkter innan 

dess så kanske kan buskarna åtgärdas redan på städdagen i samband med 

nedstående grävning 
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- Buskar vid garageändan på Ljungfrulinet åtgärdas med mindre grävmaskin kring 

första städdagen . 

- Styrelsen tar nya tag kring parkeringsfrågan vid spolplattorna 

  
 

7. Aktivitetslista 
 

8. Nyinflyttade medlemmar 
Styrelsen hälsar vår nya samfälldhetsmedlem på Björnflokevägen 83 välkommen ! 
 

9. Övriga frågor 
- På förkommen anledning påminner styrelsen om att det inte är tillåtet att parkera 

samfälldhetens gemensamma vägar. Bilar ska stå på parkeringsplatserna. Detta 

framför allt för att utryckningsfordon ska ha fritt fram men även för att vi strävar 

efter att minimera trafiken i området. 

- Städdagar 

24/4 kl 18.30 

12/6 kl 18. 30 

28/8 kl 18.30 

11/10 kl 1100 

 
10. Nästa möte 

- 8/4 kl 19.00 i möteslokalen 

  13/5  kl  19.00 i möteslokalen 

  10/6 kl 19.00 i möteslokalen 

 

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.  


