
 

 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

Tag gärna del av mer information på vår hemsida: 

www.ljungheden.se 

 

Styrelsemötesprotokoll, Ljunghedens Samfällighetsförening 

Måndagen den 12/4 - 2021 

 

Tid:  19:00 

Plats:   Styrelselokalen / Via Teams 

 

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

Ljungar – kassör; Annamaria Nadi – sekreterare; Marianne Petri 

Hamvik -suppleant; Mikael Alesch – suppleant 

 

  

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 mars 2021 ackumulerat är 2,4% över/sämre än 

budget, vilket motsvarar en merkostnad på 13. 000 tkr.  

 

- Kassören gick igenom bokslutet för 2020 samt förslag till budget för 2021. 

 

6. Skrivelser  

Skrivelse angående uteblivna e-mail från styrelsen. From i vintras sker utskicken via en 

adress som heter noreply@ljungheden.se. Vi gjorde då en gedigen genomlysning av e-

mailadresser och har endast haft ett par som studsat tillbaka under tre-fyra månaders tid. 

Då har vi tagit omgående kontakt. Om du önskar få utskick per e-mail så är det bara att 

uppdatera din e-mailadress genom att kontakta styrelsen. Var också uppmärksam om 

utskicken ev hamnat som spam / skräp. 

mailto:noreply@ljungheden.se


 

 

7. Aktivitetslista. Gicks igenom. 

 

8. Nyinflyttade medlemmar 

 

9. Övriga frågor 

 Vad gäller för tvättning av bilar? 

Bilar får inte tvättas i föreningens vägnät eller på våra parkeringsplatser. Tvättning 

av bilar skall utföras i föreningens spolplatta. Detta oavsett om bilen tvättas med 

vatten eller med högtryck av vattenånga (tex av Steamrex)  

 

Utvecklingsarbete innehållsmässigt på hemsida 

- Styrelsen initierade en öppen diskussion kring förnyelsearbete kring det 

innehållsmässiga i/ på en hemsida där vi har gott stöd men också vill se ett ökat 

flöde av aktuell information. Som ett led i förnyelsearbetet får det en stående punkt 

på agendan vid styrelsemöten samt vi återkommer till i augustimötet lite tydligare. 

Om det från medlemshåll finns idéer, tips, frågor, intresse, eller annat som rör 

kommunikationsvägen via hemsidan så är det välkommet med inputs så får vi se 

hur utvecklingsarbetet kan ta sig form. 

 

- Upphittad nyckel från sopkasun återfinns mot beskrivning hos Marianne Petri 

Hamvik med telefonnummer 0702-88 64 55  

  

10. Nästa möte 

- Årsmöte 10 maj kl 19 utomhus (annonserat i tidigare protokoll) 

Direkt påföljande konstituerande möte 

Ordinarie styrelsemöte Måndagen 17/5 kl 19.00 digitalt 

 

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.  


