
 

 

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 Tisdag den 29/3 - 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 ang byte av pump och 

upphämtning av gammal. Rörmannen ska även åtgärda rörisolering i 

undercentralen. 

 

 

 

4. Samverkan mot brott 

Inget att rapportera. 

 

 

5. Ekonomi     Värmekostnadsutfallet tom februari var 6,1 % under/ bättre än 

budget, vilket motsvarar en ackumulerad besparing på 23700 kronor.  

 

http://www.ljungheden.se/


 

 

 

 

6. Skrivelser  

# Skrivelse om ny sopnyckel. Kontakt kommer att tas. Nycklar debiteras. 

# Skrivelse om farthinder. Två snedställda gupp är inplanerat jobb i Jungfrulinet i dialog 

med berörda medlemmar. 

# Skrivelse ang nybygget förskolan Renfanan. Informationshämtning skall göras från 

stadsbyggnadskontoret.  

# Skrivelse om datum för nästa städdag. Se info nedan under övrigt!  

 

 

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  

 

 

PARKERINGSFÖRBUD 11 APRIL JUNGFRULINETS UTEPARKERING 

# På årsmötet beslöts nedtagning av flera träd vid Jungfrulinets parkeringsplatser. Arbetet 

av arborist kommer att utföras 11 april från kl 7.30. Detta kräver att parkeringen är HELT 

TÖMD på bilar. Däremot kan passage in och ut från garageplatser ske med uppmärksamhet och 

försiktighet. 

 

# På temat parkeringsbegränsningar så kommer som förut skyltar ställas ut på 

inplanerade städdagar då det behöver vara fritt från bilar för hämtning och lämning av 

container. Tänk också på att spara någon meter fram till häckarna och buskarna på de 

parkeringsplatser som under dagen KAN användas. Då underlättar det för oss alla i olika 

städområden att komma in i buskagen och göra fint!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

# VIKTIGA DATUM FÖR ALMANACKAN: 

 

# GEMENSAMMA STÄDDAGAR 

Torsdagen 2 juni kl 18.30 med garagefix och traditionsenlig korvgrillning tillbaka! 

Container hämtas 7 juni. 

 

Torsdagen 25 aug kl 18.30 med ansvar att kolla krypgrunder! Säkert god grill! 

Container hämtas 29 aug. 

 

Lördagen 22 oktober kl 10.00 med garagefix! Container hämtas följande måndag. Säkert en 

jättegod grill här också! 

 

# NU HAR ALLA 92 FASTIGHETER SAGT JA I FRÅGAN KRING LADDBOXAR 

 

 EXTRA STÄMMA ANG DET FORTSATTA ARBETET KRING LADDBOXAR 

UTLYSES TILL MÅNDAGEN DEN 2 MAJ KL 19.00 i Björnbodaskolans matsal. Specifik 

kallelse kommer ut inom kort.  

 

 

11. Nästkommande styrelsemöten: 25 april, 23 maj, 27 juni samt 22 aug kl 19.00 

 

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.  


