
 

 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

                          Styrelsemötesprotokoll - tisdag den 21 augusti 2018 

                                          Tid: 19:00               Plats: Styrelselokalen 

 

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

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

och 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 

Det kan vara en god idé att vara lite extra uppmärksam på att egen förrådsdörr och 

garageport (gäller även automatdörrar) verkligen är låsta, eftersom det iakttagits hur 

några nattetid gått och känt (vid olika tillfällen) på både förråds- och garagedörrar. 

 

5. Ekonomi 

Värmekostnaden ackumulerat t o m juli månad ligger 2,4 %  över budget vilket 

motsvarar en merkostnad på 18 000 kr. Orsaken är fortfarande det kalla vädret i 

mars och april, men underskottet kommer att hämtas upp under året. 

 

Ersättning för skadegörelse vid inbrottet i Jungfrulinet redskapsförråd i maj är nu 

betald till föreningen.   

 

6. Skrivelser 

 

7. Aktivitetslista 

Byggnation av nytt förråd i Hedblomstret har påbörjats. 

 

8. Nyinflyttade medlemmar. 

Vi hälsar de nyinflyttade medlemmarna välkomna. 

               



 

 

9. Övriga frågor 

Inköp av ny gräsklippare läggs in i budget för 2019 och köps in under våren. 

     

                     Styrelsen undersöker möjligheten att sopsortera så att matavfall skiljs från övriga  

                     sopor och istället blir till biogas. Detta vore bättre främst av miljöskäl, men även av     

                     ekonomiska skäl då ersättning utgår för matavfall. Vi tar gärna emot synpunkter.  

 

                     STÄDDAGAR  2018: 

• Torsdag 23 augusti kl. 18.30 - sommarstädning II 

• Lördag 20 oktober kl. 10.00 - höststädning 

                     

 

10. Kommande möten 

Styrelsemöten: 

                     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 

 

 ……………………………..  ……………………………... 

  Stefan Ljungar                                                       Erik Holm 

 

 

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

sen.  


