
 

 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

                          Styrelsemötesprotokoll - Tisdag 18 februari 2020 

                                          Tid: 19:00               Plats: Styrelselokalen 

 

Närvarande:  Kent Grossman, ordförande, Erik Holm - vice ordförande; Stefan Ljungar – kassör;  

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   

                        Ingen anmärkning. 

 

4. Samverkan mot brott  

  

5. Ekonomi Värmekostnaden Januari månad 15,6 % under budget, vilket  

                       motsvarar en ackumulerad besparing på 30700 kr.  

                

6. Skrivelser  

Vägskyltar och hänvisningar vid vändplanen i Jungfrulinet för trafiken mellan fastigheterna 

Björnflokevägen 29-113 är otydliga och ställer framför allt till problem för ambulanser, 

taxi och budbilar. 

En fastighetsägare i Jungfrulinet har genomfört en enkät bland de berörda fastigheterna 

 Björnflokevägen 29-113. 

 

I enkäten fick fastighetsägarna på Björnflokevägen 29- 113 välja bland tre alternativ. Av  

sammanlagt 44 fastigheter var 38 fastigheter tillgängliga när enkäten genomfördes.  

Samtliga 38 fastigheter har valt alternativ 1 i enkäten. 

 

Alternativ 1 som samtliga tillfrågade har valt innebär följande:  

 

1 Skyltningen på stolpen framför Björnflokevägen 105 skall ändras. 

   Nuvarande skyltning tas bort och ersätts dels av av en skylt som pekar åt vänster med  

   texten 29-113 och dels av en körriktningsskylt med en pil som visar att 

   körriktningen är åt vänster. 

 

2  Den skylt som sitter på stolpen framför Björnflokevägen 43 och pekar åt höger med  

    texten 43-69 tas bort och ersätts av en skylt som pekar åt höger med texten 43-107.  

 

3  Trafik från vändplanen till och ifrån Björnflokevägen 29-45 och Björnflokevägen 105-

89  

    ingen förändring mot idag, Björnflokevägen 29-45 och 105-89 är de enda 

    fastigheter som får köra mot enkelriktat.     

 

4  Ändringen påverkar inte trafik till Björnflokevägen 115 - 145. 

  



 

 

Styrelsen beslutade att ändra skyltningen i Jungfrulinet enligt alternativ 1 i enkäten. 

 

 
7.  Aktivitetslista 

                   Aktivitetslistan genomgicks. 

 

 

8.  Nyinflyttade medlemmar 

 
 

9.    Övriga frågor 

 

                          Årsmötet : Årsmötetshandlingarna är i stort sett klara. De kommer att delas ut under  

                          vecka 9. 

 

 

                           Dörruppslag. Trots att vi breddade våra parkeringsplatser 2019 inträffade det nyligen ett 

                           dörruppslag på en bil som stod parkerad i Jungfrulinet. Den skadade bilen är helt ny.  

                           Ingen bilförare har till dags dato tagit sitt ansvar och kontaktat bilägaren till den skadade     

                           bilen.  

 

                           Var uppmärksam och försiktig vid parkering.  

 

 

 

10. Kommande möten 

 

         Årsmöte i Björnbodaskolans matsal - måndag den 16 mars 2020 kl 19.00. 

 

 

 

11. Avslutning   

 

 

Ordföranden avslutade mötet.  

Vid protokollet Kent Grossman 

 

………………………………. 

Kent Grossman 

 

 

Justeras              Justeras 

 

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

Erik Holm                                                      Stefan Ljungar 

 

Protokollet är undertecknat av ovanstående. Original finns för påseende hos styrelsen.  


