
 

 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

Styrelsemötesprotokoll 1503, Ljungheden samfällighetsförening 

måndag 20 april, 2015 

 

Tid:  19.00 

Plats:   Styrelselokalen 

Närvarande:  Kenth Grossman – ordförande, Stefan Ljungar – kassör, Marianne  

Petri Hamvik (sekreterare),  Mikael Alesch - suppelant 

  

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 

Ordförande förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes. 

 

2. Justering av föregående mötesprotokoll 

Buskbeskärning i Hedblomstret 149-157. Arborist har rådfrågats om hur buskarna 

bör beskäras för att buskaget skall bli tätare och finare.  

 

3. Undercentralen 

Månadsskiftet mars-april – utan anmärkning. Diskussion hölls om att modernisera 

elcentralen som finns där. Propparna borde bytas ut mot automatsäkring. TMK 

(fiberentreprenörerna) har påpekat att i och med fiberinstallationen bör 

ventilationen förbättras då installationen alstrar mycket värme. Riskanalys kommer 

att göras samt offert kommer att tas för båda åtgärderna. 

  

4. Samverkan mot brott 

Inget att rapportera. 

 

5. Ekonomi 

- Värmekostnadsutfallet ligger 21% bättre än budget  ( + 88 000  kr) 

 

6. Skrivelser 

Medlemmar har påtalat svårigheter att komma åt samfällighetens Facebook-grupp. 

Styrelsen kontrollerar detta och återkommer. 

 

7. Aktivitetslista 

 

8. Nyinflyttade medlemmar 

 



 

 

9. Övriga frågor 

Kasununderhåll har beställts då slitage sedan 2009 börjar göra sig påmint. 

 

Arbetet med fiberdragningen innebär ett grävarbete under vecka 19 vid infarten 

till Jungfrulinet. Detta kommer att innebära begränsad framkomlighet under en till 

två dagar. Infarten blir trängre men bilar skall kunna passera. 

 

Buskagegrupper á 3-4 personer för Hedblomstret respektive Jungfrulinet behöver 

bildas då medlemmar har påtalat att existerande buskage i vår samfällighet behöver 

förnyas. Under torsdagens (23/4) vårstädning hoppas vi på att kunna bilda grupper 

av intresserade. 

 

Planer finns att montera upp papperskorgar i vårt bostadsområde: tre i Jungfrulinet 

och två i Heblomstret. 

 

Dräneringsbrunnarna kommer att spolas under majmånad. Entreprenören har 

nycklar till brunnarna. Brunnspolning aldrig gjorts..  

    

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 

 

10. Nästa möte 

Måndag 18/5 kl 1900 

Måndag 15/6 kl 1900 

Måndag 24/6 kl 1900 

 

11. Avslutning 

Ordföranden avslutade mötet.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

………………………………. 

Marianne Petri Hamvik 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 ……………………………..  ……………………………... 

 Kenth Grossman   Stefan Ljungar 

 

 

 

Protokollet är undertecknat av ovanstående. Original finns för påseende hos styrelsen.  


