
 
 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 
 
 
 
Styrelsemötesprotokoll, Ljungheden samfällighetsförening 
tisdagen den 14/6 2016  
 
Tid:  19:00 
Plats:   Styrelselokalen 
Närvarande:  Kenth Grossman – ordförande ;Joakim Vallejo vice ordförande; 

Stefan Ljungar – kassör; Erik Holm –  sekreterare; Marianne  Petri 
Hamvik;  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 i nuläget dock varit läckor vid senaste inspektionerna. Åtgärd ? 
Var god se övriga frågor. 
 

4. Samverkan mot brott 
- Skyltar om grannsamverkan kommer upp efter sommaren. Placering kommer  
vara vid infarter. 
- Samverka mot brott under sommaren . Fråga okända om ni kan hjälpa till så att de 
blir sedda; peta ner post som sticker ut ur semesterledig grannes brevlåda; släng en 
sopa i grannens tomma soptunna; låt inte stegar ligga framme mm. 
 

5. Ekonomi 
- Värmekostnad per maj månad ligger 8,5% bättre än budget  (  50.500 kr) 

 
6. Skrivelser 

- På förekommen anledning vill vi ha alla ärenden via mejl (eller skriftligt i hemma 
varande styrelsemedlems brevlåda) exv förbättringsärenden för samfälligheten,     



 
 

p-bots ärenden , åtgärdeförslag mm 
- Som ni alla vet har vi i jungfrulinet två spolplattor för biltvätt o hjulbyte. Spar en 
peng med att nyttja denna resurs.  
- Nycklar upphittade vid parkeringen på jungfrulinet i maj. Återfås mot 
beskrivning. Hör av er till styrelsen eller titta på lapp på anslagstavlan på 
jungfrulinet. 
 

7. Aktivitetslista 
 

8. Nyinflyttade medlemmar 
 

9. Övriga frågor 
- Lampor kommer att monteras upp under sommaren. De som har träd eller buskar 
över nuvarande lampor får förbereda sig på att klippa.  
- Första städdagen i augusti kommer tistlarna och taggbuskarna bakom en av 
jungfrulinets garagelängor (öster om garagelängan närmast björnflokevägen vid den 
inre vändplanen) tas bort. Detta kommer troligen ske vid städdagen i augusti. Ta 
tistlar o buskar om ni vill ha. Är ni osäkra vilka buskar o tistlar vi menar så fråga 
oss för att bevara grannsämjan 
- Vi bifogar hur vi vill ha det med städområden och varför vi gör som vi gör. 
Läsvärt då det ingår lite planer för hur upprustning organiseras. 
- Arborist ska ta hand om hängrönnar ”kojträd” i hedblostret vid nästa städdag.  
- Då vi haft läcka i en av samfällighetens krypgrunder och att rörmannen 
inspekterar först i augusti /september behöver vi göra en ny inspektion innan 
sommaren. Vi delar ut protokollen nu i helgen . 
Fastighetsägaren äger krypgrunden och upplåter rörledningar  till föreningen 
 
 

10. Nästa möte 
Tisdag 30/8 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.  


