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Ljunghedens samfällighetsförening 

Extrastämma 
 

Tid:   måndag den 2 maj 2022, kl. 19.00-21.00 

Plats:   Björnbodaskolans matsal 

Närvarande:   43 röstberättigade hushåll inklusive fullmakter 

 

1. Mötets öppnande 

Föreningens vice ordförande, Erik Holm, öppnade stämman och hälsade 

alla närvarande välkomna.  

 

2. Val av ordförande för stämman 

Till ordförande för stämman valdes Lennarth Eriksson.  

 

3. Val av sekreterare för stämman 

Till sekreterare för stämman valdes Marianne Petri Hamvik.  

 

4. Val av två justerare tillika rösträknare 

Till justerare tillika rösträknare valdes Liselott Lindberg och Leif 

Thunström. 

 

5. Godkännande av dagordningen 

Stämman godkände dagordningen.  

 

6. Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning 

Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.  

 

7. Upprättande av röstlängd 

43 röstberättigade hushåll inklusive fullmakter.  

 

8. Motion från styrelsen – omprövning av anläggningsbeslutet. 

Vice ordförande Erik Holm gick igenom förfarandet från 

omprövningsansökan till Lantmäteriet, offertinhämtanden, 

bidragsansökan till installationen. 

 

Lantmäteriet kommer att godkänna vår omprövningsansökan då samtliga 

92 fastigheter säger ”ja” till installationen av laddboxar. Eftersom 

andelstalen för kostnaderna i vår gemensamhetsanläggning är 1/92-del 

kan föreningen inte ta betalt för t. ex. individuell elförbrukning. 

 

En ladda bilen-arbetsgrupp, i vilken styrelsen kommer att vara 

representerad kommer att tillsättas. Arbetsgruppen skall: 

1. Samla in fullmakter från samtliga sakägare i föreningen. Fullmakterna 

bifogas till Lantmäteriansökan. Vår ansökan kommer att skickas in till 

senast i mitten av maj. 

2.  Ta fram tre offerter. 

3.  Förbereda en extra stämma under hösten 2022. 
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Diskussioner kring finansieringen: 

I samfälligheten finns sedan fyra år tillbaka avsatta medel i en 

investeringsfond, och sparkonto. Omprioritering av andra planerade 

investeringar kommer att ske för att kunna bekosta laddboxinvesteringen. 

 

Samhälligheten har goda förutsättningarna kunna ansöka om maximalt 

laddbidrag. Banklån kommer i möjligaste mån att undvikas.  

En mer detaljerad plan för finansieringen kommer att presenteras på 

höstens extrastämma.  

 

Laddbidragsansökan kommer att göras i och med att offerterna har 

godkänts. Om laddbidragsansökan godkänns måste installationen ske 

inom nio månader. 

 

Röstning om för eller emot föreningen: 

1. Föreningen hos Lantmäteriet ansöker om att vårt anläggningsbeslut 

omprövas avseende installation av laddboxar på samtliga garageplatser i 

våra garage. 

2. Föreningen hos Lantmäteriet ansöker om att få ta betalt för individuell 

elförbrukning. 

3. Föreningen hos Naturvårdsverket ansöker om ladda bilen-bidraget. 

4. Föreningen skall ha en extra stämma under hösten 2022. På extra 

stämman skall det beslutas om entreprenör, finansiering samt 

genomförandeplan.   

5. Föreningen tillsätter en Ladda bilen-arbetsgrupp i vilken styrelsen 

kommer att vara representerad.  

 

Röstande för styrelsens motion = 43 stycken 

Röstande emot styrelsens motion = 0 stycken 

 

 

Ladda bilen-arbetsgrupp tillsattes 

Kenth Grossman (styrelsen) 

Erik Holm (styrelsen) 

Stefan Ljungar (styrelsen) 

Ulf Hertin 

Owe Eriksson 

En ledig plats finns för intresserade från Hedblomstret. 

 

9. Övriga frågor  

Garagen behöver städas för framkomlighet för kablaget. Det är bra att 

göra detta under sommaren då nytt kablage kan komma att behöva dras 

under vinterhalvåret. 

 

 

10. Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 

 

11. Mötets avslutande.  
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Extrastämman förklarades avslutad. 
 

 

Vid protokollet:                                               Ordförande: 

 

___________________   __________________ 

Marianne Petri Hamvik                                      Lennarth Eriksson 

 

 

Justeras: 

 

___________________   __________________  

Liselott Lindberg   Leif Thunström 

   

 
Ps. någon glömde kvar sina glasögon efter mötets avslutning. De återfås mot beskrivning 

på Björnflokevägen 159. Ds. 

 


