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// Elektroniken haltar vid byte till fiber, därav pappersutgåva // 

Styrelsemötesprotokoll 1505, Ljungheden samfällighetsförening 

måndagen den 15/6 2015 

 

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 

Inför semestertider återger styrelsen lite brottsförebyggande tips :  säg till grannen 

att ni åker bort, peta ner den bortresta grannens post om den sticker ut ur brevlådan, 

lägg lite sopor i tom soptunna. Grundtanke att det ser ut som ngn är hemma. 

se även länk i slutet 

 

5. Ekonomi 

- Värmekostnad  per maj månad ligger 14 % bättre än budget  (+ 85000  kr). 

- Avseende renovering av styrelselokalen : offert intagen och godkänd , nästa steg 

är entreprenörens verkställande 

 

6. Skrivelser 

- Skrivelse om parkeringstillstånd till hantverkare dagtid. Tillståndet skulle gälla 7-

17 på vardagar.  

Nuvarande parkeringsregler har under åren formats via parkeringsgrupper, 



 

 

styrelsearbete, motioner och godkänts på årsmöten. 

 Styrelsen anser därför att ändringar i parkeringsregeler kräver årsmötes beslut. 

Emotser därför motion till årsmöte. 

 

7. Aktivitetslista 

 

8. Nyinflyttade medlemmar 

 

9. Övriga frågor 

- Upprustning av växtligheten i samfälligheten ska påbörjas: Slitna nyponbuskar i 

garageslänt byts mot lågväxande växt; nedsågad björk ersätts med fruktträd; vissna 

buskar vid sandlåda byts ut mm. 

-  Styrelsen snappat upp förslag från samfällighets medlemmar att lägga alla 

städdagar på helger då det kan vara  svårt att hinna med att hjälpa till på 

vardagkvällar.  

Risk dock att folk är bortresta på helger .  

Årets städdagar ligger fast (containrar beställda). Om intresse kvarstår får motion 

till årsmöte. 

 

 

10. Nästa möte 

24/8 

27/8 städning 

 

 

11. Avslutning 

Ordföranden avslutade mötet.  

 

 

Länk  http://samverkanmotbrott.se/?page_id=6708 

 

 

 
Vid protokollet 

 

 

………………………………. 

Erik Holm 

 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 ……………………………..  ……………………………... 

 Kenth Grossman   Stefan Ljungar 

 

 

 

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


