
 
 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 
 
 
 
Styrelsemötesprotokoll, Ljungheden samfällighetsförening 
tisdagen den 22 september 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.  
 

4. Samverkan mot brott 
Polisen inkommit med rapport som meddelats via grannsamverkan. Om ni ännu 
inte gått med, men vill vara med i grannsamverkan så ta kontakt med styrelsen 
 

5. Ekonomi 
-     Värmekostnad  per augusti månad ligger  5,7 % bättre än budget  ( 45.000 kr). 

 
 

6. Skrivelser 
- Tre skrivelser i en från samfällighetsmedlem. 
1. Angående ansvar kring samt efterhållande och tillsyn av samfällighetens träd (bla 
för att förhindra olyckor) sker en översyn i slutet av september. I denna 
tradvårdsplan kommer samtliga gemensamma träd inventeras och det kommer 
sammanställas en handlingsplan. 
 



 
 

2. Elbilar är på frammarsch och att det framöver kommer behövas möjlighet till 
elbilsladdning inom föreningen. Detta är ett komplext ärende (exv kring elmätare i 
garage ) och styrelsen har återkopplat till skrivaren samt arbetar aktivt kring frågan. 
Styrelsen återkommer i ärendet. 
 
3. Då bilarna  blivit breddare men parkeringsplatserna inte vuxit sen samfälligheten 
byggdes föreslås att parkeringsplatserna breddas (genom att smalna av de så kallade 
tungorna i kanterna av parkeringen). Även förslag på hur kostnaderna skulle kunna 
hållas nere. Styrelsen återkopplat till skrivaren. Ärendet behöver behandlas på 
årsstämma  
 
 

7. Aktivitetslista 
 

8. Nyinflyttade medlemmar 
 

9. Övriga frågor 
- Enkät om enkelriktning och hastighetssänkning i Jungfrulinet gav  att vi sänker 
hastigheten till 10 km i timmen och att enkelriktning kommer införas. Hastigheten 
kommer även sänkas i Hedblomstret.  
Enkelriktningen börjar från björnflokevägen 107 runt bostadsområdet fram till 
vändplan utanför 105  o 107. Undantaget är trafik till 83 till 105 och trafik från 29 
till 45. 
Svarsfrekvens  var  80 % .   
 
 10 km /h 20 km /h 
enkelriktat 56 % 13 % 
ej enkelriktat 22 % 9 % (+4 %)* 
 
* en medlem föreslog 20 km/h på parkering o 10 km/h i område 
 

10. Nästa möte 
18/10 kl 19 i styrelselokalen 
 

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.  


