
 

 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

                          Styrelsemötesprotokoll - tisdag den 19 mars 2019 

                                          Tid: 19:00               Plats: Styrelselokalen 

 

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

Stefan Ljungar- kassör; Mariana Sellgren – sekreterare; Marianne Petri Hamvik -

suppleant och Mikael Alesch- suppleant. 

 

 

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 

Ordförande förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes. 

 

2. Justering av föregående mötesprotokoll 

 

3. Undercentralen 

  

                       Styrelsen fick med sig från årsmötet att vi skulle undersöka möjligheten att se över kvaliten   

                       på våra vatten/värmerör i krypgrunderna/kulverterna. Styrelsen har kontaktat Rörmannen  

                       för att få en fackmannamässig bedömning. 

 

                      Vi har idag ingen indikation från vår undercentral eller från Rörmannens årliga besiktningar        

                      att vi har något läckage i våra vatten-/värmerör i krypgrunderna/kulverterna. 

 

                      Att filma/röntga våra idag hela vatten/värmerör i krypgrunderna/kulvert skapar en del frå-             

                      gor. Vad gör vi med informationen från den inspektionen? Skall vi gräva upp alla våra kul- 

                      vertar och byta samtliga rör trots att vi idag inte har något läckage? 

 

                     Rörmannes bedömning och råd som vi i styrelsen ansluter oss till är att vattenrör byts först  

                     då ett läckage har uppstått. Frånsett det övriga är det dyrt, mycket dyrt, att få en kartläggning   

                    av samtliga rör i föreningen. 

 

                     För övrigt inget att rapportera. 

 

4. Samverkan mot brott 

  

5. Ekonomi 

                     Värmekostnaden ackumulerat t o m februari månad 6,5 % under budget vilket mot 

                     svarar 24 000 kr. 

 

 

 

 



 

 

6. Skrivelser  

 

7.    Aktivitetslista   

       

8.     Nyinflyttade medlemmar.  

 

    

9. Övriga frågor 

Städdagar torsdag 16 maj kl 18.30 

Torsdag 22 augusti 18.30 

Lördag  19 kl 10.00 

Enligt tidigare beslut har vi nu skurit ner antalet städdagar till tre. 

 

10. Kommande möten 

 

Styrelsemöte – den 23 april 2019 kl 19.00 

Styrelsemöte – den 21maj 2019 kl 19.00 

Styrelsemöte – den 18 juni 2019 kl 19.00 

Styrelsemöte – den 27 augusti 2019 kl 19.00 

 

       

  

11. Avslutning 

 

Ordföranden avslutade mötet.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

………………………………. 

Mariana Sellgren 

 

 

Justeras   Justeras 

 

 ……………………………..                    ……………………………... 

 Erik Holm                                                Kenth Grossman 

 

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

sen.  


