
 

 

Ljunghedens Samfällighetsförening 

 

Tag gärna del av mer information på vår hemsida: 

www.ljungheden.se 

 

Styrelsemötesprotokoll, Ljunghedens Samfällighetsförening 

Måndagen den 17/5 - 2021 

 

Tid:  19:00 

Plats:   Styrelselokalen (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 

Det finns ett oönskat dovt bi-ljud i två fastigheter som gränsar till undercentralen i 

Jungfrulinet. Vi försöker kolla upp om det är kopplat till undercentral eller om 

Rörmannen ska kopplas in. 

 

4. Samverkan mot brott  

  

Eftersom vi har haft inbrottsförsök i vår samfällighetsförening vi vill påminna om att hjälpas åt 

att vara uppmärksamma på om man ser något utöver det vanliga.  

 

 

 



 

 

Brottsförebyggande tips och åtgärder   

 

Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet om ni är borta mer än 

några dagar). 

 Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.  

Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet.   

Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.  

Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den sticker ut.  

Under sommartid kan grannen klippa gräsmattan vid längre bortavaro.  

Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom.  

Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus, i låst förråd eller fastlåsta.   

Lämna inte stöldbegärliga möbler, grillar och trädgårdsmaskiner etc. olåsta på uteplatsen.  

Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen eller på sociala medier och skylta inte på nätet 

när du reser bort.  

Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de smartaste gömställen kan 

avslöjas.  

 

Sammanfattningsvis: se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. Låt leksaker ligga 

utomhus, tvätt på tvättlina och disk på diskbänken är några tips. 

  

(Källa: https://samverkanmotbrott.se)  

 

/Styrelsen 

5. Ekonomi 

-     Värmekostnad tom april månad ligger 2,7 % över/ sämre än budget. En 

merkostnad som motsvarar 17 000 (kr). Månaden april har varit kall. 

 

 

6. Skrivelser 

# Ang skruvar i mark vid sopstation och snubbelrisk. Tacksamt uppmärksammat 

och borttaget. 

# Ang husdjursfrågor. Detta är ingen typ av ärende som styrelsen i en samfällighet 

direkt svarar för. Man kan alltid ta goda råd granne till granne och i grannskapet. 

# Inplanerad ombyggnad av förskoleverksamheten Renfanegränd 6, ritningar har 

kommit styrelsen tillhanda. Kan påverka vissa tagna beslut angående mark och 



 

 

murar som gränsar med förskoletomt. Hör av dig om intresse finns att ta del av 

förskolans ritningar så skickar vi. 

# Jordhög på infart Jungfrulinet handlat om miss i kommunikation med leverantör. 

Åtgärdat. 

# Möss i länga. Uppmärksammat vid renovering. Påminner om att noggrant täta nät 

vid alla husgrunder och tala sig samman i längan vid skadedjursproblem. Vid behov 

kontakta Anticimex. 

 

7. Aktivitetslista. Gicks igenom. 

 

8. Nyinflyttade medlemmar. Inga nyinflyttade. 

 

9. Hemsidan / Aktuellt just nu?   

Det här är en ny stående punkt som kommer att finnas med där vi samtalar om 

vilken information som skall flaggas upp och vem som ansvarar. Vem kontaktar jag 

om jag som medlem saknar något eller ser att någon information är för gammal 

eller missvisande? Detta är ett utvecklingsområde för styrelsen men så även för oss 

alla i någon mån så sänd dina förslag till: styrelsen@ljungheden.se. Vi hjälps åt!  

 

10. Övriga frågor:  

# Besök gärna hemsidan som vi skall jobba för att hålla uppdaterad och ha 

framförhållning. Adressen ser du längst upp i detta protokoll.  

 

# Och önskar du kontakta styrelsen finner du e-mailadress under punkt 9.  

 

# Känner du inte till Grannsamverkan mot brott? Du kan få direkt info via e-mail 

från polis västerort. Har du frågor mejla styrelsen. 

11. Nästa möte 

Måndag 14/6 kl 1900. Då planeras även styrelsemöten för augusti och den höst som 

troligen ligger framför men just nu väldigt härligt långt bort. Just nu får vi njuta av 

blommande sköna dalar! 

 

12. Avslutning 

Ordföranden avslutade mötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:styrelsen@ljungheden.se


 

 

Vid protokollet 

 

 

………………………………. 

Annamaria Nadi  

 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 ……………………………..  ……………………………... 

 Kenth Grossman   Stefan Ljungar 

 

 

 

Protokollet är undertecknat av ovanstående. Original finns för påseende hos 

styrelsen.  


