
 

 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

Tag gärna del av mer information på vår hemsida: 

www.ljungheden.se 

  

 Önskar du kontakt med styrelsen? Sänd ett e-mail till 

styrelsen@ljungheden.se 

 

Styrelsemötesprotokoll, Ljunghedens Samfällighetsförening 

Måndagen den 14/6 - 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 

 Justerade vattennivåer expansionskärl i slutet av maj. Åtgärdat så långt.   

 

4. Samverkan mot brott 

Cykelstöld genomförts inne på tomt med avklippt vajerlås. Om möjligt placera 

stöldbegärligt osynligt. Införskaffa bra lås. Håll dörrar låsta om du inte har uppsikt 

över dem och plocka undan värdesaker och tex nycklar från hallar och liknande. 

 

5. Ekonomi 

-     Värmekostnadsutfallet ackumulerat tom maj månad var 2,1 % över/sämre än  

budget, vilket motsvarar en merkostnad på 18 000  (kr). 

 

 

http://www.ljungheden.se/


 

 

6. Skrivelser 

# Om bortkopplad radiator vid installation i badrum. Styrelsen tackar för 

informationen. 

# Om stolpe och vägskylt som skymts av växtlighet. Skall åtgärdas med längre 

stolpe. Styrelsen tackar för informationen. 

 

7. Aktivitetslista. Gicks igenom.  

 

8. Nyinflyttade medlemmar 

 

9. Hemsidan / Aktuellt just nu?  

En stående punkt på styrelsens aktivitetslista.  

Arbeta för en kommunikationskanal som blir förenklad, lättillgänglig, baserad årsvis 

med aktuella saker små som stora i ett bra flöde. Tidigare info om upphittade nycklar 

kan vara ett bra exempel på info att lägga upp på hemsida. Således också att nästa 

städdag blir torsdagen 26 augusti kl 19.00. Mer info kommer.  

 

 

10. Övriga frågor.  

Det har hänt att nu bilar börjat köra in mot parkleken Ripvidet och ställt sig vid 

basketplanen. Det vi kan göra är att om möjligt ta Reg-nummer utan konfrontation 

och sedan ringa polisen i ärendet på 114 14. Då kan de få indikationer om hur 

frekvent, bilens ägare etc och om de kan sända radiobil och patrullera av.  

11. Nästa möte 

Måndag 23/8 kl 1900 

 

12. 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.  


