
 

 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

Tag gärna del av mer information på vår hemsida: 

www.ljungheden.se 

 

 

Styrelsemötesprotokoll, Ljungheden samfällighetsförening 

Måndagen den 18/1- 2021 

 

Tid:  19:00 

Plats:   Styrelselokalen / Digitalt 

 

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 för helåret 2020 blev 9,4% bättre/under budget för 2020 

totalt. Det innebär en besparing för helåret på 127.000 t kronor jämfört med budget. 

Orsaken är enkel. År 2020 har varit det varmaste året som uppmätts. 

 

 

 

 

 



 

 

6. Skrivelser 

- Skrivelse inkommit angående trilskande låscylindrar i sopkasunerna och åtgärdande 

av detta. 

Styrelsen svarar: Åtgärdat; Safe Team i Lunda har satt in nya låscylindrar i våra tre 

sopkasuner så nu fungerar det som det ska. 

 

- Skrivelse inkommit angående störande billjud från Attendo hemtjänst runt midnatt i 

Hedblomstret. 

Styrelsen svarar: Åtgärd; styrelsen har varit i kontakt med Attendo och överlämnat 

att antal gästkort för parkering. 

 

 

7. Aktivitetslista. Gicks igenom. 

 

8. Nyinflyttade medlemmar. 

 

Vi hälsar nya medlemmar varmt välkomna! 

 

9. Övriga frågor 

 

- Årsmötet 2021 samt motioner. 

Styrelsen beslutade att årsmötet 2021, pga coronapandemin, inte som tidigare 

genomförs under mars månad.  

Nytt datum för årsmötet är måndagen den 10 maj kl 19-21.  

Årsmötet hålls utomhus på gräsytan utanför Björnflokevägen 83-91 och 93-101. 

Möjligheten att lämna in motioner förlängs tom fredagen den 12 mars.  

Mer information om hur mötet är tänkt att genomföras kommer i styrelseprotokoll i 

mars månad. 

 

- Serviceavtal med olycksfallsförsäkring. 

Information: Föreningen har ett serviceavtal med Villaägarna där det ingår en 

olycksfallsförsäkring. I samarbete med Länsförsäkringar Stockholm har 

Villaägarna tagit fram en olycksfallsförsäkring som gäller för föreningens 

medlemmar och familjer både under arbetet på uppdrag av 

samfällighetsföreningen och under den direkta resan till och från sådant arbete. 

 

 

10. Nästa möte 

Måndag 15/2 kl 1900 

Måndag 15/3 kl 1900 

Måndag 12/4 kl 1900 

Måndag 10/5 kl 1900 Årsmöte 

Måndag 17/5 kl 1900 

Måndag 14/6 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.  


