
 

 

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 27/6 - 2022 

 

Tid:  19:00 

Plats:   Styrelselokalen, teams 

 

Närvarande:  Kenth Grossman – ordförande frånvaro; Erik Holm-vice 

ordförande; Stefan Ljungar – kassör frånvaro; Annamaria Nadi – 

sekreterare; Marianne Petri Hamvik - suppleant; Mikael Alesch – 

suppleant.  

 

  

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 

Vice Ordförande förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes. 

 

2. Justering av föregående mötesprotokoll 

 

3. Undercentralen. Huset är nu nymålat men fasaden kommer att behövas bytas ut i 

sinom tid.  

 

4. Samverkan mot brott 

Sommartid och många bortresta betyder högre risk för försök till eller genomförda 

inbrott, genomförda intrång i tex garage och förråd, stöld från obevakade 

innegårdar, markeringar för att komma tillbaka och genomföra stöldräder etc. 

Informera era grannar när ni är bortresta under sommaren och lämna inte 

stöldbegärliga saker ute. Hjälp varandra att ha uppsyn, be någon tömma brevlådan 

så inte tidningar sticker ut. Låt det se bebott ut trots att du inte är hemma. Var 

noga med att låsa alla dörrar och garagelängor etc. Och prenumerera på info från 

grannsamverkan.  

http://www.ljungheden.se/


 

 

 

 

5. Ekonomi     En dubbel uppdatering följer i nästa protokoll.  

 

 

 

6. Skrivelser  

Skrivelse inkommit med synpunkter om katter och hur de sköter sig i samfälligheten.  

Frågor kring katters skyldigheter och rättigheter har varit uppe tidigare och det är inte 

något som styrelsen råder över. Man kan inte kräva att utekatter ska vara instängda 

eller kopplade. Lite mer kring detta finns att läsa i följande länk  

Regler och lagar för utekatten - Vi i Villa 

 

  

 

7. Aktivitetslista. Gicks delvis 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. Laddbox-projektet 

 

Processen fortsätter framåt. Alla som är registrerade fastighetsägare torde ha fått kopia på 

ansökan hem i sina brevlådor. 

# Bidragsansökan till naturvårdverket (’ladda bilen’- bidrag) är inskickad. 

 

# Offerter har vi skickat i samarbete med Perfecta projektledning . De kommer att hjälpa 

genom projektet med att sammanställa anbud, hjälp kring kontraktskrivande, slutleverans och 

slutbesiktning. 

  

# Extrastämma kommer hållas i oktober/november (preliminärt). Vi kommer då välja 

entreprenör och besluta kring hur installationen ska finansieras. NYHET : Beslutet på stämman 

kommer bara gälla förutsatt att lantmäteriet tillåter ändringen i anläggningsbeslutet (dvs 

installera laddplatser).  

Fördelen med att inte invänta lantmäteriets beslut utan villkora det är att när lantmäteriets 

beslut kommer kan den valda entreprenören sätta igång direkt (i stället för att då vi ska börja 

ordna med att utlysta stämma om två veckor etc) 

 

https://viivilla.se/djurliv/regler-och-lagar-for-utekatten/


 

 

 

11.Övriga frågor. Inga 

 

# VIKTIGA DATUM FÖR ALMANACKAN: 

 

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! 

 

1 nov- Matkasunens uppstart. Mer info kommer! Se tidigare protokoll om utförligare info. 

 

 

 

12. Nästkommande styrelsemöten: 22 augusti kl 19.00 

 

13. Avslutning 

 

 

Vice Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

………………………………. 

Annamaria Nadi  

 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

 ………………………  ……………………………... 

 Erik Holm   Marianne Petri Hamvik 

 

 

 

Protokollet är undertecknat av ovanstående. Original finns för påseende hos 

styrelsen.  


