
 
 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

 

 

 

Styrelsemötesprotokoll 1502, Ljungheden samfällighetsförening 

tisdagen den 17/3 

 
Tid:  1900 
Plats:   Styrelselokalen 
Närvarande:  Kenth Grossman – ordförande ;Joakim Vallejo vice ordförande; 

Stefan Ljungar – kassör; Erik Holm –  sekreterare; Marianne  Petri 
Hemvik,  Mikael Alesch - suppelant 
  

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 februari månad ligger 22% bättre än budget  ( + 63200  kr) 
 

6. Skrivelser 
 

7. Aktivitetslista 
 

8. Nyinflyttade medlemmar 
 

9. Övriga frågor 
- Återigen vill vi ha medlemmar till buskgruppen för att inventera och ge förslag till 
förnyelse bland våra planteringar. Byta till annan sorts buskar ? Plantera fruktträd ? 
Tar kontakt med ngn i styrelsen om du vill vara med. Vi har en vilande grupp som 



 
 

sätter igång när den vuxit till sig.  
-Asfalt beställt till farthindren i hedblomstret 
- Leksandlådasanden byts snart ut, passa på att ta för er om ni behöver till era 
trädgårdar. Obs : endast sand från sandlådor, ej grus under gungor. 
- Städdagar 
 torsdag 23/4 kl 18.30 inklusive inspektion av husgrunder 
torsdag 11/6 kl 18.30 
torsdag 27/8 kl 18.30 
lördag 17 / 10 kl 11  inklusive inspektion av husgrunder 
- Information finns även på Facebook Ljunghedens samfällighetsförening.  Bli 
kompis med den. Den kommer att fungera så bra som vi tillsammans gör den, 
 
 
 

10. Nästa möte 
Måndag 20/4 kl 1900 
Måndag 18/5 kl 1900 
Måndag 15/6 kl 1900 
Måndag 24/6 kl 1900 
 

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.  
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Vid protokollet 
 
 
………………………………. 
Erik Holm 
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 ……………………………..  ……………………………... 
 Kenth Grossman   Stefan Ljungar 
 
 
 
Protokollet är undertecknat av ovanstående. Original finns för påseende hos 
styrelsen.  
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Styrelsemötesprotokoll 1502, Ljungheden samfällighetsförening 

tisdagen den 17/3 

 
Tid:  1900 
Plats:   Styrelselokalen 
Närvarande:  Kenth Grossman – ordförande ;Joakim Vallejo vice ordförande; 

Stefan Ljungar – kassör; Erik Holm –  sekreterare; Marianne  Petri 
Hemvik,  Mikael Alesch - suppelant 
  

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 februari månad ligger 22% bättre än budget  ( + 63200  kr) 
 

6. Skrivelser 
 

7. Aktivitetslista 
 

8. Nyinflyttade medlemmar 
 

9. Övriga frågor 
- Återigen vill vi ha medlemmar till buskgruppen för att inventera och ge förslag till 
förnyelse bland våra planteringar. Byta till annan sorts buskar ? Plantera fruktträd ? 
Tar kontakt med ngn i styrelsen om du vill vara med. Vi har en vilande grupp som 



 
 

sätter igång när den vuxit till sig.  
-Asfalt beställt till farthindren i hedblomstret 
- Leksandlådasanden byts snart ut, passa på att ta för er om ni behöver till era 
trädgårdar. Obs : endast sand från sandlådor, ej grus under gungor. 
- Städdagar 
 torsdag 23/4 kl 18.30 inklusive inspektion av husgrunder 
torsdag 11/6 kl 18.30 
torsdag 27/8 kl 18.30 
lördag 17 / 10 kl 11  inklusive inspektion av husgrunder 
- Information finns även på Facebook Ljunghedens samfällighetsförening.  Bli 
kompis med den. Den kommer att fungera så bra som vi tillsammans gör den, 
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