
Protokoll från EXTRASTÄMMA 
i Ljunghedens samfällighetsförening 
 
Tid: Tisdagen den 24 september 2013, kl 19.00 – 21.00 
Plats: Björnbodaskolans matsal 
 
 

1.  Mötets öppnande.  
Samfällhetens ordförande Kenth Grossman förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna 
 

2.  Val av ordförande för stämman.  
Mats Fröjmark valdes till ordförande 
 

3.  Val av sekreterare för stämman. 
Erik Holm valdes till sekreterare. 
 

4.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare.  
Ulf Gustavsson och Jan Erik Gnipe valdes till justeringsmän, tillika rösträknare 
 

5.  Godkännande av dagordningen.  
Stämman godkände dagordningen 
 

6.  Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning.  
Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning. 
 

7.  Upprättande av röstlängd.  
43 röstberättigade hushåll var närvarande 
  

8.  Beslut i parkeringsfrågan 
Ordförande Kenth Grossman, tillika medlem i parkeringsgruppen, inledde med att berätta om 
bakgrunden till gruppens förslag. Därpå följde en allmän diskussion om parkeringsfrågor och 
bland annat möjligheterna till justeringar av nuvarande förslag såsom att man med 
garagetillstånd får stå på parkeringen från 07-19 (istället för 07-17) 
 
3 förslag presenterades varav förslag 1 och 2 innebar ökad reglering ( med viss variation ) och 
förslag 3 innebar minskad/oförändrad reglering (se bilaga). 
 
Beslut i parkeringsfrågan togs i 2 steg 
Först ställdes en ökad reglering enligt förslag 1 eller 2 mot en minskad/oförändrad reglering 
enligt förslag 3 . Stämman beslutade genom omröstning om en ökad reglering. 
 
Därefter ställdes förslag 1 mot förslag 2 och då beslutade stämman genom omröstning om en 
reglering enligt förslag 2 med justering av tiden för parkering utomhus med ett garagetillstånd 
till 07-19. 
 

9. Beslut om fiberlösning och leverantör 
Sten Olsson redogjorde för fibergruppens arbete och de rekommenderade Ownit som installatör 
av nät (fiber) och leverantör av tjänster. Stämman beslutade om en inriktning mot en fiberlösning 
och gav styrelsen mandat förhandla med Ownit med målet att till den ordinarie årsstämman ha 
framme ett komplett beslutsunderlag med olika finansieringsalternativ. I övrigt var god se 



bifogad presentation. 
 

10.  Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt.  
Protokollet kommer att delas ut till alla hushåll (antingen via papperskopior eller mejl) samt 
läggas upp på samfällhetens hemsida. 
 

11.  Mötets avslutande.  
Extrastämman förklarades avslutad 
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Protokollet är undertecknat av ovanstående . Originalet finns för påseende hos styrelsen 
 
 
 


