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Protokoll (04-04) fört vid styrelsemötet för Ljunghedens 
samfällighetsförening 
 
Måndagen den 24 maj 2004 
 
Närvarande: Bo Mattsson (BM), Jan Weigle (JW), Sten Olsson (SO), Mikael Alesch (MA), 
Per Yman (PY), Jan Holmgren (JH) 

 
 

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 
BM öppnade mötet och dagordningen godkändes.  
 

2. Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll från möte nr 04-03 godkändes och lades till handlingarna.  
 

3. Undercentralen 
Ny varmvattencirkulationspump monterad samt ventiler bytta i berörda längor.  
 

4. Samverkan mot brott 
Nu när våren är här, meddela era grannar om ni reser till landet etc, håll även extra 
koll på alla närliggande hus.  
 

5. Ekonomi 
Kostnaden för fjärrvärme 7,5% bättre än budget för perioden januari-april. I övrigt inget 
att rapportera.  
 

6. Skrivelser 
Skrivelse har inkommit angående breddning av parkeringsrutor då, tyvärr, många 
medlemmar inte respekterar andra medlemmars bilar i form av att dörrar slås upp mot 
bilen/bilarna bredvid, vilket ger extremt kostsamma skador. Diskussion fortgår inom 
styrelsen.  
 

7. Nyinflyttade medlemmar 
Inga meddelanden har rapporterats till styrelsen.  
 

8. Övriga frågor 
Målning av p-platser 
Målning av p-platser beställs till samtliga p-platser i Hedblomstret samt gästparkering i 
Jungfrulinet.  
 
Belysning övre p-plats Hedblomstret 
Belysning monterad och klar. Markarbeten utföres vid tillfälle.  
 
Städdagar 
Sommarstädning 1 måndag 14 juni kl 18.30 
Sommarstädning 2 torsdag 19 augusti kl 18.30 
Höststädning lördag 23 oktober kl 10.00 
 
FDM-mätning 
Styrelsen kommer att kalla till möte för vidare diskussion kring individuell vatten- och 
värmemätning.  
 
Öppet hus värmecentral 
Öppet hus kommer att hållas i värmecentralen under sommarstädning 1.  
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Hemsida på internet 
Välkommen till http://www.ljungheden.se.  
 
Inspektionsprotokoll husgrunder 
Inspektionsprotokoll saknas för längorna 29-35, 67-69, 103-107, 125-131, 159-165, 
167-173, 181-185, 187-195. Styrelsen påminner om inspektion av husgrunder och 
inlämnande av protokoll till ordförande Bo Mattsson Björnflokevägen 171 eller 
styrelselokalen i Jungfrulinet SNARAST.  
 
Ventilationsgaller husgrunder 
Det är upp till varje husägare att tillse att ventilationsnäten för husgrunden är hela för 
att inte insekter och/eller djur såsom råttor, spindlar, getingar e.t.c. skall ta sig in i 
grunden.  
 

9. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte måndag 23 aug kl 19.00 
 

10. Avslutning 
BM avslutade mötet.  
 

 
  
 
Vid protokollet 
Sten Olsson 
 
 
 
Justeras 
Bo Mattsson   Bo Andersson 
 
 
 
 
Protokollet har undertecknats av ovanstående 


