
 

 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

                          Styrelsemötesprotokoll - tisdag den 17 april 2018 

                                          Tid: 19:00               Plats: Styrelselokalen 

 

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

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

  

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 

Ordförande förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes. 

 

2. Justering av föregående mötesprotokoll 

 

3. Undercentralen 

Det har förekommit vissa störningar i värmesystemet i några längor och med anled-

ning av det vill vi påpeka att i de fall man är på gång att utföra något arbete med sitt 

värmesystem, t ex något med elementen, så måste man innan det påbörjas, anmäla 

det till styrelsen. (Så vi inte tillkallar reparatörer i onödan). 

 

4. Samverkan mot brott 

 

5. Ekonomi 

Värmekostnad t o m mars månad ligger 7,6 % sämre än budget, vilket motsvarar en 

merkostnad på 38 000 kr. Vilket förstås har sin orsak i en ovanligt bister vinter. 

 

6. Skrivelser 

Två längor i Jungfrulinet har larmat om brunt kranvatten vilket visade sig vara rost 

som släppt. Inget att oroas över, uppger kontakt på Stockholm Vatten. 

      

7. Aktivitetslista 

• Städledarmöte hölls den 12 april. 

• Styrelsen har varit på ett informationsmöte angående GDPR (nya data-

skyddsförordningen), som gäller ett nytt regelverk för behandling av person-

uppgifter. Den nya lagen träder i kraft den 25 maj 2018. 

• Sopning av våra gator utförs sedvanligt. 

 

 

 

 



 

 

8. Nyinflyttade medlemmar 

Med hänvisning till nya dataskyddsförordningen (se punkt 7 ovan) kommer vi inte 

längre specificera in- och utflyttningar. 

               

9. Övriga frågor  

Samtliga garagelängor i Hedblomstret har nu fått ny LED-armatur. I  

Jungfrulinet kvarstår ett par kompletteringar. 

 

Vi påminner om torsdagens städning (26 april) – liten eller stor, stark 

eller svag – alla kan bidra med något. Dessutom är det ganska trevligt! 

 

 

                     STÄDDAGAR  2018: 

• Torsdag 26 april kl.18.30 - vårstädning 

• Torsdag 14 juni kl.18.30 - sommarstädning I 

• Torsdag 23 augusti kl. 18.30 - sommarstädning II 

• Lördag 20 oktober kl. 10.00 - höststädning 

                     

 

10. Kommande möten 

Styrelsemöten: 

                     Tisdag 8 maj kl. 19.00 

                     Tisdag 5 juni kl.19.00 

                     Tisdag 21 augusti kl.19.00 

                     Tisdag 18 september kl. 19.00 

                     Tisdag 23 oktober kl. 19.00 

                     Tisdag 20 november kl. 19.00 

  

                      

11. Avslutning 

Ordföranden avslutade mötet.  

 

 

Vid protokollet 

 

………………………………. 

Mariana Sellgren 

 

 

Justeras   Justeras 

 

 ……………………………..  ……………………………... 

Kenth Grossman                           Erik Holm 

 

 

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

sen.  


