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Styrelsemötesprotokoll 1406, Ljungheden samfällighetsförening 
tisdagen den 21/8 2014 
 
Tid:  1900 
Plats:    
Närvarande: Kenth Grossman – ordförande ;Joakim Vallejo vice ordförande; 

Stefan Ljungar – kassör; Erik Holm –  sekreterare; Marianne  Petri 
Hemvik,   
  

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

2. Justering av föregående mötesprotokoll 
 

3. Undercentralen 
Inget att rapportera 
 

4.  Samverkan mot brott 
- Följande information gick ut till samfälligheten som mejl den 10/8: 
   I Danderyd har tjuvarna lagt föremål på soptunnelock eller utanför. Om föremålen 
ligger kvar någon dag senare antas huset vara tomt och inbrottsläget blir gynnsamt. Om 
man vet med sig att ngn granne är bortrest så kan man även kolla efter så att det inte 
ligger stenar eller skor etc framför dörrar o på soptunnelock, och om det gör det tar man 
bort dem eller flyttar på dem. I övrig se länk  : www.mitti.se/polisen-varnar-for-
tjuvarnas-nya-knep/  

5. Ekonomi 
- Värmekostnad  per juli månad ligger 8,5 % bättre än budget  (61000 kr) 
- Styrelsen gör en omprioritering i investeringsplanen för 2014 och väntar med byte 
av belysning i området till 2015. Istället prioriteras ett antal mindre men mer 
angelägan investeringar : 
         - säkring/låsanordning av brunnslock till dräneringsbrunnar 
         - nya gungor i hedblomstret 



 
 

         - uppfräschning/ev byte  av gungdjuren på lekplats i inom samfälligheten    
         - byte av panel mm på styrelselokalen. Nästkommande år kommer insidan 
renoveras . 
 

6. Skrivelser 
- Samfällighetsmedlemmar undrar om möjlighet/kostnad att hyra plats för 
byggfirmas husvagn. Styrelsen återkommer inom kort till de berörda. 
 

7. Aktivitetslista 
 

8. Nyinflyttade medlemmar 
Styrelsen hälsar nyinflyttade samfällighetsmedlemmar på björnflokevägen 167 och 
201 välkomna. 
 

9. Övriga frågor 
- Pakering : 
Styrelsen har sagt upp avtalet med Parkab . Från och med 15 01 01 kommer 
parkeringsdisciplinen övervakas av Q-Park.  
- Städdag 28/8. 
- Styrelsen ska göra nytt försök att få till en grupp att se över samfällighetens 
gemensamma planteringar .  
 

10. Nästa möte 
23/9 kl 1900 
21/10 kl 1900 
18/11 kl 1900 
9/12 kl 1900. 
Samtliga möten 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.  


