
 
 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

 

 

 

Styrelsemötesprotokoll 1407, Ljungheden samfällighetsförening 
tisdagen den 23/9 2014 
 
Tid:  1900 
Plats:   Styrelselokalen 
Närvarande: Kenth Grossman – ordförande ;Joakim Vallejo vice ordförande;  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 
 

5. Ekonomi 
- Värmekostnad  per  augusti månad ligger 7.6 % bättre än budget  (60000 kr) 
 

6. Skrivelser 
- Skrivelse med fråga om brandskydd i samfällighetens längor. Frågan var uppe på 
senaste årsmötet och vi hänvisar , förutom kortare svar, till det protokollet (finns 
med som bilaga i mejl versionen).  
 

7. Aktivitetslista 
 

8. Nyinflyttade medlemmar 
 
 



 
 

9. Övriga frågor 
- Styrelsen kommer till städdagen köpa nya spadar, grepar o borstar . Åtminstone 
en ny gräsklippare är också på gång 
.- Inför årsmötet 2015 kommer styrelsen dela ut enkät om synpunkter och förslag på 
ev uppdateringar av parkeringsregler. Viktigt att synpunkter kommer in i tid att vi 
kan redovisa för alla och ge möjlighet/inspirera till att skriva motioner. 
- Gruppen som ska se över samfällighetens gemensamma planteringar behöver mer 
folk. Planteringarna är jämgamla med samfälligheten och det finns lite varstans 
behov av uppfräschning.  Med e mejl versionen följer uppslag till vad det kan 
innebära. 
- Vi ska  inom kort ta hit arborist som ska ta ställning till beskärning av  lönnarna 
vid jungfrulinets parkering  
- Dräneringsbrunnarna kommer att förses med låsanordning. Arbetet kommer 
utföras under hösten och utföres av rörmannen . De som har dräneringsbrunnar 
kommer informeras. 
- Fibergruppen påminner om extra inbetalning på 5600  kr i oktober för fibernätet   
( i enlighet med årsstämman 2014) . Gruppen har möte inom kort och information 
kommer därefter. 
- Styrelsen meddelat berörda att samfällighetens parkering inte kan upplåtas till 

parkering av byggfirmas husvagn. 
- Städdag 11/10. 

 
10. Nästa möte  

21/10 kl 1900 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.  


