
 

 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

                          Styrelsemötesprotokoll - tisdag den 20 februari 2018 

                                          Tid: 19:00               Plats: Styrelselokalen 

 

Närvarande: Kenth Grossman – ordförande, Erik Holm- vice ordförande;  

 Mariana Sellgren – sekreterare; Stefan Ljungar -kassör, Mikael Alesch – suppelant 

Marianne Petri Hamvik - suppleant 

  

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 

 

5. Ekonomi 

         Kassören redogjorde för balansräkning och resultaträkning för 2017. Även förslag   

         till budget för 2018 presenterades och godkändes av styrelsen. 

 

Värmekostnad t o m januari månad ligger 2,4 % bättre än budget, vilket motsvarar 

en besparing på 4 300 kr. 

 

6. Skrivelser 

En skrivelse inkommit angående uppsättning av laddstolpe för elbilar på en parke-

ringsplats i respektive kvarter.  

Styrelsens svar på detta är:  

Att ladda elbilar i vår gemensamhetsanläggning kräver omprövning av vårt anlägg-

ningsbeslut. I dagsläget är besked från Lantmäteriet detsamma som vi fick 2017. 

Även om i princip alla våra 92 fastighetsägare skriver under en omprövningsansö-

kan av vårt anläggningsbeslut för laddning av elbilar är det inte alls säkert att Lant-

mäteriet bifaller en omprövningsansökan. 

Styrelsens bedömning är att det i dagsläget är en betydande andel av våra fastig-

hetsägare som inte kommer att skriva under en omprövningsansökan där laddning 

av elbilar skall ingå i vårt anläggningsbeslut. 



 

 

Enligt samtal med Lantmäteriet 9/2- 2018 i Stockholm, har de i dags dato inte fått 

in någon omprövningsansökan från en samfällighetsförening gällande laddning av 

elbilar. 

Det är inte tillåtet att ladda elbilar i vår gemensamhetsanläggning. 

 

      

7. Aktivitetslista 

 

8. Nyinflyttade medlemmar 

               

9. Övriga frågor  

 

                    ÅRSMÖTE: måndag den 12 mars 2018, kl 19.00 i Björnbodaskolans matsal. 

 

10. Kommande möten 

                     Styrelsemöten: 

                     Tisdag 20 mars kl 19.00 

                     Tisdag 17 april kl 19.00 

                     Tisdag 8 maj kl 19.00 

                     Tisdag 5 juni kl 19.00 

                      

11. Avslutning 

 

Ordföranden avslutade mötet.  

 

 

Vid protokollet 

 

………………………………. 

Mariana Sellgren 

 

 

Justeras   Justeras 

 

 ……………………………..  ……………………………... 

Kenth Grossman                    Stefan Ljungar 

 

 

Protokollet är undertecknat av ovanstående. Original finns för påseende hos styrel-

sen.  


