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Styrelsemötesprotokoll, Ljungheden samfällighetsförening 
tisdagen den 24 januari 2017 
 
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 enskilda hushåll var det kallt inomhus vid senaste köldknäppen. Rörmannen 
gjorde mätningar och i enskilda fall gjordes justeringar av inflöde av fjärrvärmen. 
 

4. Samverkan mot brott 
Samfällighetsmedlem noterat att okända tidvis vistats  i skog ner vid allmänning 
mot ”pulkabacken” / skattegårdsvägen. En enkel åtgärd för att störa är att man kan 
köpa en glöd/lågenergi/ledlampa med inbyggd rörelsesensor till ytterbelysningen 
(rörelsesensorn  är inbyggd i lampan och tänds/triggas av rörelse, aramaturen 
behövs således ej bytas ut ).  
 

5. Ekonomi 
-     Värmekostnad  under år 2016 blev 5  % bättre än budget  ( 60.000 kr) 
-     Kassör gick igenom räkenskaper för detta o nästa år. Presenteras på årsmötet  

 
 



 
 

6. Skrivelser 
- Skrivelse resulterar i att de tre papperskorgar i som varit uppsatta i ljungfrulinet 
tas bort .  Detta då fåglar spridit ut sopor och också  att vi måste hitta ett mer 
solidariskt system för tömmandet av papperskorgarna (fåglar ej inräknade …) 
- Hemtjänst i området har vid tillfällen lämnat soppåsar vid vår sopanläggning. 
Styrelsen har påtalat detta till vederbörande gruppansvarig som i sin tur informerat 
sina anställda.  
- Samfällighetens anläggningsbeslut (som nämndes i en bilaga om elbilar i förra 
protokollet) har delats ut till de som begärt detta och kommer läggas ut under 
dokument under ljunghedens hemsida. 
- Samfällighetsmedlem ska installera braskamin och fått godkänt av 
stadsbyggnadskontoret men dubblekollar med styrelsen. Då det inte finns några 
beslut kring braskaminer har styrelsen inte några invändningar.  
 

7. Aktivitetslista 
 

8. Nyinflyttade medlemmar 
 

9. Övriga frågor 
 
 

10. Nästa möte 
9 februari kl 19 : genomgång inför årsstämman 
14 februari : Sammansättning av kallelse till årsstämma och utdelning av 
densamma 
ÅRSMÖTE 8 mars kl 19 i Björnbodaskolans matsal. 
 

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.  


