
 

 

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 20/3 - 2023 

 

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. Inget nytt att rapportera. 

4. Samverkan mot brott. Inget att rapportera. 

 

 

5.  Ekonomi. Värmekostnadsutfallet för tom Februari 2023 var 5,3 % bättre/ under 

budget, vilket motsvarar en total besparing på 18000 kr.    

             
6.   Skrivelser   

# Skrivelse om problem med ”lös” låscylinder i vanliga sopkasunen uppe vid 

Jungfrulinet. Den är mycket svår att öppna. Problemet är anmält av styrelsen och 

tittas över inom kort. Låscylindern är ny sedan 2021. 

  

http://www.ljungheden.se/


 

 

 

 

7. Aktivitetslista. Gicks igenom. 

 

 

8. Nyinflyttade medlemmar: Vi välkomnar nya medlemmar till samfälligheten! 

 

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 

Installations-processen av laddboxar ser troligen ut på följande sätt 

 

 

• Besök 1 i garagen =Installation av kablage är klar, förutom fem garage i kv Hedblomstret. 

• Besök 2 i garagen = Uppsättning av träskiva med kopplingsboxar i samtliga garage. 

• Besök 3 i garagen = Uppsättning av laddboxar i garagen. 

• Besök 4 i garagen = Avprovning av laddboxarna. 

• Under installationen av träskiva med kopplingsdosa, laddboxar och vid avprovningen            

av laddboxarna kan bilarna stå parkerade i garagen och garageporten ska vara olåst. 

 
Vi har idag ingen tidplan för när besök 2, 3 och 4 kommer att äga rum. Information kommer 

precis som tidigare att delas ut inför installatörens kommande besök i garagen. 

 

Vår el-entreprenör är imponerad över vår städning av garagen! 

 

 

Vid frågor mejla till styrelsen@ljungheden.se 

 

 

 

11. Övriga frågor: 

 

# Avancemanget av arbetet med installationen kommer löpande uppkopierat och utdelat i 

våra postlådor till dem/de det berör för tillfället allt utifrån den information styrelsen får. 

Sammandraget ser du under punkten 10. 

• # Vad vet du om samfälligheter mer än att du bor i en?   

På sidan samfalligheterna.se finns mycket att läsa med intressanta reportage och idéer. 

 

 

 

 

 



 

 

VIKTIGA DATUM FÖR ALMANACKAN: 

 

# ÅRSMÖTE 2023-03-27 kl 19-21 i Björnbodaskolans matsal. Som flaggat för i tidigare 

protokoll. Väl mött!  

  

 

12. Nästkommande styrelsemöten?  Konstituerande möte följer direkt på årsmötet. Där 

fastställs kommande datum för styrelsemöten mm. 

 

13. Avslutning 

 

 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

………………………………. 

Annamaria Nadi, Sekreterare 

 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

 ………………………  ……………………………... 

 Kenth Grossman, Ordf  Stefan Ljungar, Kassör 

 

 

 

Protokollet är undertecknat av ovanstående. Original finns för påseende hos 

styrelsen.  


