
 
 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

 

 

 

Styrelsemötesprotokoll , Ljungheden samfällighetsförening 

måndagen den 24 augusti 

 

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. 

Temperaturen har även under sommarens varma dagar legat inom 

fiberinstallationens toleransnivå. 

 
4. Samverkan mot brott 

 
5. Ekonomi 

- Värmekostnad  per juli månad ligger 11 % bättre än budget  (  80.000 kr) 

 

6. Skrivelser 
- Inkommit skrivelser om parkering och p-boter och vi gör därför en mindre 

sammanställning :  Till dags dato är 30 st böter  utfärdade inom samfälligheten. För 

att undvika böter behövs tillstånd. Det är tillåtet med i och ur lastning i ca 10 

minuter inom området. 

- Samfälligheten tar offert på uppfräschningen av buskage och grönområden  så att 

vi har koll på kostnaden. 

- Samfällighetens spolplattan översvämmades i somras. Den kommer nu därför 



 
 

tömmas varje år, tidigare vartannat. 

- Skrivelse om förslag på att spolplattan ska takbeläggas så att man kan tvätta o 

vaxa bilen även i solsken. Styrelsen kommer att ta in offert på detta efter att ha 

kontrollerat kring bygglov etc. Det är i så fall aktuellt att sätta tak på ena spolplattan 

då vi vintertid har grusförråd på den andra. 

-  Skrivelse med önskemål att dörrarna på styrelselokalen och förråd målas vita . 

Detta framförs till entreprenören. 

- Skrivelse om stor ekpoppel i Hedblomstret som behöver beskäras. Arborist 

(trädskärare) ska titta på denna och även på träden på Jungfrulinets parkering. 

- Skrivelse om parkeringsregler. Enligt denna har det framkommit att hemtjänst 

tvekar att köra in i vårt område pga våra parkeringsregler. Detta går att lösa genom 

att samfällighetsmedlemmar som har hemtjänst eller hemsjukvård kan ge denna 

personal gästparkeringstillstånd.Tillståndet kan de ha kvar i bilen så länge de har 

uppdrag i samfälligheten. Styrelsen anser att denna lösning ryms inom gällande 

beslut på extrastämman september 2013 

Andra förändringar om parkeringsregler får ske på årsmötet .  
 

7. Aktivitetslista 
 

8. Nyinflyttade medlemmar 
 

9. Övriga frågor 
- Slutbesiktning av fibernätet kommer ske 7/9 . Fibergruppen tar hand om det. 

Mejla eller skriv till fibergruppen/styrelsen om ni har några synpunkter kring 

fibernätet. 

- Björnflokevägen 93 till 101 ska ev byta takpapp.  De önskar kontakt med 

likasinnade för att göra en större beställning till ev bättre pris. All kontakt får ske 

direkt med de berörda fastighetsägarna. 

-  Lyktstolpe till samfällighetens belysning vikt sig , visade sig vara rostskadad.  

Styrelsen kommer att översiktligt kontrollera armaturen inför hösten.  Byte av 

belysning är planerat till nästa år. 

 

10. Nästa möte 
21/9 ; 12/10 ; 16/11 ; 14/12 
 

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.  


