
 

 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

                          Styrelsemötesprotokoll - tisdag den 24 september 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. Undercentral   Inget att rapportera. 

 

4. Samverkan mot brott 

Vi påminner om att det är bra om vi hjälps åt att vara lite observanta på personer 

som gästar vårt område på lite udda tider. 

  

5. Ekonomi 

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

                     svarar en ackumulerad besparing på 56 000 kr. 

                

                        Ny entreprenör för snöröjning 

Vår snöröjare Micke har efter ett flerårigt samarbete sagt upp sitt avtal med samfäl-

ligheten. Styrelsen tackar för väl utfört arbete och lycka till med snöskottningen i 

närliggande samfälligheter. Huvudskälet till avslutet är otrevliga och elaka kom-

mentarer som han regelbundet fått från några av våra medlemmar med synpunkter 

hur arbetet utförts.   

Styrelsen har med kort varsel fått anlita en annan entreprenör.   

Styrelsen uppmanar samfällighetsmedlemmar att vända sig till styrelsen om man 

har klagomål eller synpunkter kring våra entreprenörers arbeten.  

                   

6. Skrivelser 

Trasig belysning åtgärdad i Jungfrulinet.  

 

7.  Aktivitetslista 

 

8.  Nyinflyttade medlemmar 

 



 

 

9. Övriga frågor 

Breddning av våra parkeringsplatser 

 

Hedblomstret 

Arbetet med att bredda våra parkeringsplatser börjar i Hedblomstret måndagen den 

30/9. Det är parkeringsplatserna strax till höger efter infarten till Hedblomstret som 

skall breddas. 

Under arbetets gång kommer de två parkerinsplatserna närmast sopkasunen vara av 

stängda. 

Efter breddningen skall de gamla linjerna vid varje parkeringsplats fräsas bort. Därefter 

skall nya linjer målas vid varje parkeringsplats. 

Det arbetet förutsätter att det är bilfritt på samtliga parkeringsplatser. Inför det arbetet 

kommer information att delas ut. 

Jungfrulinet 

Arbetet med att bredda parkeringsplatserna i Jungfrulinet kommer troligen att börja i 

slutet av V 40. Information kommer att delas ut så fort vi vet vilken dag arbetet kommer 

att starta. 

Under arbetet med breddningen kommer de två parkeringsplatserna närmast gräsytan på 

båda sidor om infarten till respektive parkeringsyta vara avstängda.  

Det innebär att totalt 12 parkeringsplatser kommer att vara avstängda.  

Efter breddningen skall de gamla linjerna vid varje parkeringsplats fräsas bort. Därefter 

skall nya linjer målas vid varje parkeringsplats. 

Det arbetet förutsätter att det är bilfritt på samtliga parkeringsplatser. Inför det arbetet 

kommer information att delas ut. 
 

Städdagar:  

lördag den19 oktober kl 10.00 inklusive smörjning av garagedörrar. 

 

10. Kommande möten 

        Styrelsemöte – den 22  oktober 2019 kl 19.00 

        Styrelsemöte – den 26 november 2019 kl 19.00 

        Styrelsemöte – den 19 december 2019 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.  


