
 
 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

 

 

 

Styrelsemötesprotokoll 1409, Ljungheden samfällighetsförening 

tisdagen den18/11 2014 

 

Tid:  19:00 

Plats:    

Närvarande: Kenth Grossman – ordförande, Joakim Vallejo - vice ordförande, 

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

Hamvik, Mikael Alesch – suppleanter. 

  

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

 

2. Justering av föregående mötesprotokoll 
 

3. Undercentralen 
Inga nämndvärda avvikelser denna period. 

 
4. Samverkan mot brott 

Inget att rapportera. 
 

5. Ekonomi 
Värmekostnaden per oktobermånad ligger 6,7% bättre än budget  ( 63 000kr). Det 

milda vädret gör att värmekostnaderna blir låga. 

  

6. Skrivelser 
Styrelsen har fått information då elementbyten har genomförts – då kan vi bättre 

hålla koll på förändringar i undercentralen. Det är mycket bra att vi får sådan 

information.  

 
Brunnslocken: totalt 23 stycken skall monteras varav 18 redan är färdigmonterade. 

Lås är satta på brunnslocken i Jungfrulinet. Hedblomstrets lås monteras under den 



 
 

närmaste tiden. 
 

7. Aktivitetslista 
 

8. Nyinflyttade medlemmar 
 

9. Övriga frågor 
Information om det nya parkeringsbevakningsbolaget Q-park finns på 

samfällighetens hemsida. De finns även bifogade i slutet av detta protokoll.  
 

10. Nästa möte 
9/12, kl. 19:00 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Information om parkeringsavtal 

Posted on 2014/11/03 by Webmaster 

Q-park blir samarbetspartner fr.o.m. 2015-01-01. 

Avtal på årsbasis kostar 100kr/år, tidigare 7000 kr/år. 

Q-park behåller pengarna för de böter de sätter, föreningen får ingenting, därav tror vi 

att en bättre övervakning kommer ske. 

Samma parkeringsregler som tidigare gäller, våra kort med tillstånd, med behållningen 

att Q-park kommer nu ha koll på vilka som får använda Garagetillstånd samt 

Fastighetstillstånd och således vilka som ska ha Gästtillstånd. De bilar som inte har rätt 

P-tillstånd kommer att bötfällas. 

På övriga ytor gäller stopp för i- och urlastning, enligt praxis max 10 minuter, alltså 

vanliga trafikregler. 

Skyltar finns och kommer att uppdateras så att inget missförstånd sker mot oss i 

samfällighetsföreningen samt mot våra gäster. Spolplattan kommer få en egen 

skyltlösning. 

 

 

 

 

 


