
 

 

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 22/8 - 2022 

 

Tid:  19:00 

Plats:   Styrelselokalen, 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 

Vice Ordförande förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes. 

 

2. Justering av föregående mötesprotokoll 

 

3. Undercentralen. Inga större nyheter.  

 

4. Samverkan mot brott 

Katalysatorstöld meddelat genom Grannsamverkan 

 

5. Ekonomi     Värmekostnadsutfallet ackumulerat tom juli månad blev 5,1% under/bättre 

än budget vilket motsvarar en total besparing tom juli månad på 42500 kr.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ljungheden.se/


 

 

6. Skrivelser  

Skrivelser inkommit kring arbete kring fjärrvärmen, frågor om parkeringskort och 

parkeringstillstånd, idé om att anlägga solceller på garagelängornas tak. Besvarade av styrelsen. 

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. 

Se under punkt övrigt ang länk till Stockholm Vatten. 

  

10. Laddbox-projektet 

Processen fortsätter sakta framåt. Laddbilsgruppen avvaktar besked från de som skall lämna 

offerter samt Naturvårdsverket och Lantmäteriet och projektledning. Närmare uppgifter bör 

komma under september månad så snart laddbilsgruppen träffats igen och man fått inväntade 

besked. 

 

11. Övriga frågor.  

# Det finns behov att byta träet i några gamla bänkar som behövs tittas över i samfälligheten 

på några lekplatser. Ett relativt lätt arbete för den händige. : ) Finns det någon-några som vill 

åta sig detta och fräscha upp för barnen så hör gärna av er till styrelsen! Vi önskar besked inom 

ett par veckor så att det fixas under tidig höst. 

 

# Jubileum/ Under mars 2023 fyller samfälligheten 50 år. Vi efterlyser om några har lust att 

bilda en festkommité och komma med olika förslag till lämpligt firande för oss alla i 

samfälligheten som styrelsen kan ta ställning till och som kan möjliggöras. Tack till 

medlemmar som uppmärksammat på detta och som funnits här sedan området byggdes. Hör av 

er till styrelsen. 

 

# Material plockat från Stockholm Vatten kring matsop-hantering är utdelat i lådorna. Det är 

hög tid att var och en sätter sig in i detta och ordnar för detta för att vi skall få det i rull på bästa 

sätt med matkasunens införande planerat till 1 nov 2022. Självklart återstår det lite praktiska 

frågor och vi kommer återkomma till detta när vi har mer information, tex distribution av 

papperspåsar o dyl. Ta gärna del av Stockholms Vattens tips via länk på vår hemsida inom kort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

# VIKTIGA DATUM FÖR ALMANACKAN: 

 

Lördagen 22 oktober kl 10.00 med garagefix! Container hämtas följande måndag. När vi städat 

klart på lördagen grillar vi korv! 

 

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

 

 

 

12. Nästkommande styrelsemöten: 26 september kl 19.00 

 

13. 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.  


