
 

 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

Tag gärna del av mer information på vår hemsida: 

www.ljungheden.se    

Styrelsen ber att få önska alla en God Jul & ett Gott Nytt År! 

 

 

Styrelsemötesprotokoll, Ljungheden samfällighetsförening 

Måndagen den 14/12 - 2020 

 

Tid:  19:00 

Plats:   Styrelselokalen / Digitalt Via Teams 

 

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

Ljungar – kassör; Annamaria Nadi – sekreterare; Marianne Petri 

Hamvik -supplent ;  Mikael Alesch – suppelant 

 

  

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 

Inget att rapportera. 

 

5. Ekonomi 

-     Värmekostnadsutfallet tom november månad ackumulerat är 9,1 % bättre/under 

budget, vilket motsvarar en besparing på 106000 t kronor. 

 

 

 

 

http://www.ljungheden.se/


 

 

6. Skrivelser  

# Skrivelse inkommit från medlem som önskar att styrelsen fortsättningsvis i 

protokoll skriver ut namn bakom respektive skrivelse. 

 

 

Styrelsen svarar:  

Det får vi i föreningen inte göra. 

Dataskyddsförordningen GDPR, som gäller i hela EU trädde i kraft i Sverige  

2018-05-25. GDPR är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och 

friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 

För föreningen innebär detta bland annat att: 

Inga namn eller husnummer på en skrivelse får finnas med i styrelseprotokoll.  

Inga namn eller husnummer på nyinflyttade i styrelseprotokoll. 

Styrelseprotokoll mejlas ut som dold/hemlig kopia. 

Inga namn eller bilder på medlemmar får finnas på vår hemsida. 

Endast de styrelsemedlemmar som i sitt uppdrag behöver ha tillgång till 

medlemmarnas kontaktuppgifter skall ha det. 

 

Tillägg till detta är att skrivelser redovisas anonymt också för att få medlemmar att 

skicka in skrivelser över huvud taget, vilket vi ju vill, då det vittnar om en 

engagerad och levande förening. Om någon misstycker till det som skrivs, kan de i 

sin tur skriva sina synpunkter till styrelsen i retur. Debatt sköts alltså via protokoll.  

Om man öppet skulle redovisa vem som tycker vad blir konsekvensen att någon 

skall stå till svars och debattera mot var och en i en förening som tycker 

annorlunda. Åsikterna är således viktigare än personen. Vad som tycks är viktigare 

än vem som tycker det. Självklart publiceras inga inlägg som kommit anonymt till 

styrelsen eller inlägg som är olämpliga av andra skäl (tex personangrepp). 

 

# Skrivelse från medlem som undrar hur vårt avtal med entreprenören som tömmer 

våra sopkasuner ser ut avseende tömningstiderna av kasunerna. Medlemmen har 

noterat att tömning ofta sker före kl 07.00 på vardagar vilket upplevs som störande. 

Medlemmen önskar att föreningen ser över sitt avtal med den entreprenör som idag 

tömmer våra sopkasuner i syfte att få till en senare tömningstid. 

 

Styrelsen svarar: Föreningen har inget eget avtal med någon entreprenör som 

hanterar tömningen av våra sopkasuner. Stockholms Vatten och Avfall upphandlar 

själva sina entreprenörer. Föreningen är inte involverad i den processen. 

 

# Skrivelse från medlem som vid tre tillfällen, inte under samma dagar, noterat att 

varmvattnet varit brunfärgat ca 40-60 minuter.  

 

Styrelsen svarar: Eftersom ingen annan i föreningen har hört av sig till styrelsen om 

att varmvattnet är brunfärgat är det mest troligt att det brunfärgade varmvattnet är 

kopplat till fastighetsägarens egna rör. Är varmvattnet brunfärgat en kort stund, vid 

få utspridda tillfällen kan man låta det vara. Skulle det däremot visa sig att det 

brunfärgade varmvattnet inte försvinner efter en kort stund, utan återkommer några 

gånger under en dag bör man höra av sig till en rörentreprenör.  



 

 

 

 

 

7. Aktivitetslista. Gicks igenom. 

 

8. Nyinflyttade medlemmar 

 

9. Övriga frågor 

 

# Årsmötet 2021 och motioner 

 

I dagsläget tror inte vi i styrelsen att årsmötet 2021 kommer att kunna hållas under 

mars månad 2021, detta på grund av rådande Corona-pandemi. 

På styrelsemötet i slutet av januari 2021 kommer styrelsen besluta om att årsmötet  

flyttas pga Coronapandemin, från mars månad 2021 till maj månad 2021.  

Årsmötets flytt till Maj månad 2021 ger att årsmötet 2021 hålls utomhus i 

Jungfrulinet. Motioner till årsmötet 2021 skall således ändå vara styrelsen tillhanda 

senast 2021-01-22. 

 

# Valberedningen. 

Valberedningen deltog inte på styrelsemötet i december som brukligt utan har 

informerats om förutsättningarna inför valprocessen till årsmötet 2021. 

 

# Vägbommar 

Starkt behov av återställande av vägbommar till parkleken Ripvidet har 

uppdagats. Det har tidigare funnits vägbommar in till parkleken Ripvidet, men idag 

saknas bommar och det är öppna infarter mer eller mindre, och det förekommer att 

EU-moppar och crossmotorcyklar kör med full fräs från våra områden, från 

vändplatser över gångvägar in bland springande lekande barn vilket är en stor 

säkerhetsrisk. I detta ärende tog styrelsen i somras kontakt med den ansvarige på 

stadsdelskontoret för parklekarna i Hässelby/Vällingby och påtalade problemet. 

Efter det har inget hänt. Bommar saknas fortfarande. Båda infarterna är redan 

förberedda för bommar. För att sätta tryck har styrelsen pratat med närliggande 

föreningar och kommit överens om en gemensam skrivelse till den ansvarige på 

stadsdelsnämnden. 

 

# Mer om trafiksäkerhet 

Covid 19 har inneburit ökad fordonstrafik i området där budbilar (och andra) tagit 

sig otillåtna friheter. Styrelsen har därför placerat en betongsugga (trafikhinder) på 

gångvägen mellan vändplanen utanför Björnflokevägen 159 (Hedblomstret) och 

parkvägen kring Ripvidet. Vi kommer också att sätta upp en vägskylt vid trappan 

mellan de yttre garagelängorna i Jungfrulinet och vändplanen vid Björnflokevägen 

29. 

 

 



 

 

 

 

 

10. Nästa möte 

Måndag 18/1- 2021 kl 1900 

 

 

 

 

11. Avslutning 

Ordföranden avslutade mötet.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

………………………………. 

Annamaria Nadi  

 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 ……………………………..  ……………………………... 

 Kenth Grossman   Stefan Ljungar 

 

 

 

Protokollet är undertecknat av ovanstående. Original finns för påseende hos 

styrelsen.  


