
 

 

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 26/9 - 2022 

 

Tid:  19:00 

Plats:   Styrelselokalen, teams 

 

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

Stefan Ljungar – kassör, ej närvarande ; 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. I allt väsentligt ok. 

 

4. Samverkan mot brott 

Katalysatorstöld meddelat genom Grannsamverkan, Hedblomstret. 

 

5. Ekonomi  

Värmekostnadsutfallet tom augusti ackumulerat var  5,2 % bättre/ under 

budget, vilket motsvarar en total besparing från årsskiftet på 46.500 kr     

 

 

http://www.ljungheden.se/


 

 

 

 

 

6. Skrivelser  

Skrivelser inkommit om flera upphittade nycklar Jungfrulinet och Hedblomstret. Återfås mot 

beskrivning. Maila styrelsen. Tidigare utlyst upphittad husnyckel (via mail) har hittat sin ägare. 

Skrivelse inkommit om brandgatan mellan Jungfrulinets tomtgränser och nybyggda förskolan 

Renfanans gräns. Kontakt tagen. 

7 Aktivitetslista. Gicks igenom.  

 

8 Nyinflyttade medlemmar. Vi hälsar nyinflyttade medlemmar varmt välkomna! 

 

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.  

Under oktober här kommer vi lägga upp information om gemensam matkasun på hemsidan.  

10. Laddbox-projektet 

Laddboxgruppen har haft möte med konsulten och offertförfrågan kommer gå ut inom kort till 

entreprenörer nu i början av oktober. 

 

 

11. Övriga frågor.  

 

# Styrelsen tackar å allas vägnar för hjälp att fixa parkbänkar.  

 

# Jubileum/ Under mars 2023 fyller samfälligheten 50 år. Vi efterlyser fortfarande om några 

har lust att bilda en festkommité och komma med 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. En presenterad tanke är att tänka barnen i fokus. Barn i området är bra länkar 

till varandra, en ny uppväxande generation. 

 

# Ny information kring mat-kasunen som skall vara igång inom kort. 

Kontakt har tagits med Stockholm Vatten och Avfall. Vi vet nu att föreningen beställer påsar, 

inte var och en. Vi kommer att få en pall med påsar, en laddning ungefär på en årsförbrukning. 

Vi vet inga antal. En tanke är att första distribution sker i samband med städdagen 22 okt och 

man får pricka av sig på en lista att man hämtat sin omgång med påsar. Det kommer också ingå 

plastkärl och matskrapa. 

Installering är utlovad i god tid och vi kommer meddela när det är grönt att börja använda med 

lapp på kasunen. Vi har också kvar att fundera ut hur distribuering av påsar sker framöver på 

smidigaste sätt. Var? Hur? Vem? Osv. 

 

 

 



 

 

# En garagelänga renoverad Hedblomstret! 

Under sommaren renoverades garagelängan Björnflokevägen 215 B. Samtlig panel från 1973 

har ersatts av ny. (Sekreterarens anm. Jag har precis lärt mig att garagelängorna har ”adresser”) 

Här nedan följer garagelängornas enskilda beteckningar. 

 

 

 

 

 

Samtliga våra garagelängor i vår förening har gatuadresser. I fortsättningen när någon åtgärd 

skall utföras på en garagelänga skriver vi ut gatuadressen på garagelängan i protokollet. 

 

 

Björnflokevägen 147 A - Första garagelängan efter infarten till Kv Jungfrulinet. 

 

 

Björnflokevägen 147 B -  Andra garagelängan efter infarten till Kv Jungfrulinet. 

 

 

Björnflokevägen 147 C -  Tredje  garagelängan efter infarten till Kv Jungfrulinet. 

 

 

Björnflokevägen 147 D - Fjärde  garagelängan efter infarten till Kv Jungfrulinet. 

 

 

 

 

 

Björnflokevägen 215 A - Första garagelängan efter infarten till Kv Hedblomstret. 

 

 

Björnflokevägen 215 B - Andra garagelängan efter infarten till Kv Hedblomstret. 

 

 

Björnflokevägen 215 C - Tredje garagelängan efter infarten till Kv Hedblomstret. 

 

 

Björnflokevägen 215 D - Fjärde garagelängan efter infarten till Kv Hedblomstret. 

 

 

 

 

 

# VIKTIGA DATUM FÖR ALMANACKAN: 

 

Lördagen 22 oktober kl 10.00 med uthämtning av matavfallspåsar och  garagefix! Container 

hämtas följande måndag. När vi städat klart på lördagen grillar vi korv! Mer info på städutskick 

på väg.  

 

1 nov- Matkasunens uppstart.  

 

12. Nästkommande styrelsemöten: 24 okt, 21 nov och 12 dec kl 19.00 

 

13. Avslutning 



 

 

 

 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

………………………………. 

Annamaria Nadi  

 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

 ………………………  ……………………………... 

 Kenth Grossman  Erik Holm 

 

 

 

Protokollet är undertecknat av ovanstående. Original finns för påseende hos 

styrelsen.  


