
 

 

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 

Tisdagen den 26/10 - 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 

Det finns ett distinkt rytmiskt biljud som tillkommit. Ansvarig tar kontakt med 

Rörmannen för besök i undercentral samt två hus i intillliggande huslänga. 

 

4. Samverkan mot brott 

# 17 oktober utgick ett e-mail genom Grannsamverkan om att ett inbrottsförsök 

genomförts i ett garage i Jungfrulinet natten till lördagen den 16 okt. 

Tjuven/tjuvarna var ute efter katalysatorn på bilen. Den fick de inte med sig, men 

tillfogade bilen några skador. De kom in via en garagedörr som inte var låst och 

klippte sig sedan igenom. Det är av största vikt att vi för oss alla och varandra 

försäkrar oss om både en och två gånger att våra garagedörrar är låsta. Även om 

man har motorstängning så stanna kvar och se till att porten gått igen hela vägen 

http://www.ljungheden.se/


 

 

# Okända personer har tänt på ett stort fyrverkeri placerat bredvid planket inne på 

tomten till ett radhus i Hedblomstret. En granne hörde smällarna och såg att 

fyrverkeriet antänt närliggande gräs så att lågor slog upp ur gräset. 

 

Om du inte får, men vill ha direkt information från Grannsamverkan mot brott så 

hör av dig till styrelsen. 

 

5. Ekonomi 

-     Värmekostnadsutfallet to m september månad, ackumulerat, är 1,2 % över/ 

sämre än budget, vilket motsvarar en merkostnad på 11 000 kronor. 

 

 

 

 

6. Skrivelser. # Skrivelser inkommit ang vad som får slängas i containrar vid 

städdag. Containern tar blandat avfall. Området får två lika stora containrar och 

är den ena full får man nyttja den andra. Allt utifrån att den gemensamma 

städningen först genomförts. Inför nästa städdag till våren skall vi genom 

städkallelsen påminna att sorteringsinformation sitter på insidan av 

städförrådets dörrar så var och en kan kolla upp om man är osäker. Viktigt att 

tänka på är att fylla material så långt in som möjligt. 

 

# Skrivelse ang parkeringsförbud vid städdag / städdagar 

Styrelsen tar med sig frågan till aktivitetslistan hur utarbeta det på bästa sätt så 

vi hjälper varandra men inte stjälper. Låt oss arbeta ut något tydligare till 

vårens första städdag kommande år. Parkeringsförbud har gällt av förståelig 

anledning de dagar när container kommer samt skall forslas bort. Det finns ju 

fler parkeringar samt städområden där det blir mer eller mindre svårarbetat när 

man skall intill att kratta eller dra skottkärror och bilar parkeras långt in till 

buskage och häckar mm. Styrelsen informerar via städkallelse samt gatupratare 

som efter önskemål skall fixas i ordning tydligare, tex med lysande färg. Det 

kan vara bra för alla att tänka på att inte parkera så nära buskar de dagar som 

städning utförs. Dock kan inte ett parkeringsbolag bötfälla utifrån information 

på en gatupratare utan parkeringsskyltar/regler gäller. 

 

7. Aktivitetslista. Gicks igenom. Parkeringsfrågan vid städdag lades till. Så även 

förslag på nytt städledarmöte. Vad spelar våra städdagar för roll? Utifrån det rent 

uppenbara att sköta om våra gemensamma ytor så det ser snyggt och trevligt ut. 

Hur spelar den sociala aspekten in? Kanske bryta anonymitet/ ensamhet? En bra 

grannsamverkansfunktion osv osv. Hör gärna av er om tankar till städledare/ 

styrelsen. Vi har gemensamt ansvar att forma allt på bästa tänkbara sätt. 

 

8. Nyinflyttade medlemmar.  

 

9. Hemsidan / Aktuellt just nu. Gicks igenom.  

 

 



 

 

 

10. Övriga frågor. # Innan vintern och snöröjning tar vid är det viktigt att man gör 

följande inspektion om man har en knäckstensmur ut mot vägen. Kontrollera noga att 

muren är intakt samt att inga stenar sticker ut från muren. 

 

11.Nästa möte 

Måndag 22/11 kl 1900 

Måndag 20/12 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.  


