
 

 

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 Måndag den 14/2 - 2022 

 

Tid:  19:00 

Plats:   Styrelselokalen 

 

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. Hänvisar till tidigare protokoll. Rörmannen har varit och 

reparerat och allt är klart. Ev behövs viss rörisolering åtgärdas endast. 

 

 

 

4. Samverkan mot brott 

Tidigare genomfört inbrott på Hedblomstret. Info genom grannsamverkan och 

hemsidan har gått ut. Vi påminner om vikten av att hålla låst, bostäder och 

garagelängor. Vara uppmärksamma på folk som rör sig i området och stötta 

varandra grannvis när vi tex är bortresta. ”Signalera” som att du är hemma etc. 

 

 

http://www.ljungheden.se/


 

 

5. Ekonomi     Värmekostnadsutfallet för januari 2022 blev 2,8 % under/ bättre än 

budget. Detta motsvarar en total besparing för värmen på 6000 kronor. Styrelsens 

kassör gick igenom balansräkning, avsättningar, investeringar, resultaträkning, 

budgeterade investeringar för 2022 samt nytt förslag till budget för 2022 inför 

kommande årsmöte. 

 

 

 

6. Skrivelser  

# Skrivelser gånger tre om sopnycklar och sopkasuner. Gått bra! 

# Skrivelse om vattentryck i dusch. Kontakt tagen. 

 

 

7. Aktivitetslista. Gicks igenom.  

 

8. Nyinflyttade medlemmar.  

 

9. Hemsidan / Aktuellt just nu. Styrelsen har ett pågående arbete att revidera 

hemsidans innehåll, text och disposition. Idé att även presentera investeringar 

där längre fram. Vi påmindes om vikten av att även via hemsida informera när 

tex vi haft inbrott eller andra plötsliga saker händer som är av allmänintresse 

osv. 

  

 

10. Övriga frågor  

# Angående enkät om laddplatser för elbilar/ elhybrider i samfälligheten.  

Styrelsen har samlat in enkäten och kommer att sammanställa och redovisa 

utfallet/resultatet genom lapp till varje postlåda och samfällighetsmedlem inom kort. 

 

#VIKTIGT:  Sopkasun uppgraderas 2023-01-01 till matavfalls-kasun. 

Från och med 2023-01-01 skall flerfamiljshus, radhus och villor i Stockholms 

kommun skilja på matavfall och övrigt avfall. Det innebär att behållaren på 5 kubik i 

sopkasunen närmast infarten till Jungfrulinet kommer att ersättas av en matavfalls-

behållare på 3 kubik. 

I mataavfallet läggs skal och rester som klassas som mat. Inga plaster. 

 

Exempel på matavfall: Skal och rester av grönsaker och frukt 

Rester av kött, fisk, skaldjur. 

Pasta och ris. 

Rester av bröd och äggskal. 

Teblad och kaffesump. 

Filter och tepåsar och en mindre mängd hushållspapper. 

Mindre mängd stekfett som torkas av med hushållspapper. 

 

Allt annat läggs i den vanliga soppåsen/ sopkasunen. 

Styrelsen vill också passa på att informera om att glas, metall, elektronik och farliga 

vätskor INTE får slängas i våra sopkasuner. 



 

 

  

# Påminnelse om ÅRSMÖTE 14 mars kl 19.00 i Björnbodaskolans matsal. Väl mött! 

 

 

 

 

 

 

11. Nästa styrelsemöte är det konstituerande i samband med genomfört årsmöte. 

 

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.  


