Protokoll (04-06) fört vid styrelsemötet för Ljunghedens
samfällighetsförening
Måndagen den 27 september 2004
Närvarande: Bo Mattsson (BM), Jan Weigle (JW), Bo Andersson (BA), Sten Olsson (SO), Ulf
Hertin (UH), Pär Yman (PY), Karl-Erik Lundin (KEL)
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
BM öppnade mötet och dagordningen godkändes.
2. Justering av föregående mötes protokoll
Protokoll från möte nr 04-05 godkändes och lades till handlingarna.
3. Undercentralen
Inget att rapportera.
4. Samverkan mot brott
Inget att rapportera.
5. Ekonomi
Kostnaden för fjärrvärme 6,3% bättre än budget för perioden januari-augusti. I övrigt
inget att rapportera.
6. Skrivelser
comhem har sagt upp avtalet för kabel-TV och vill ha ny förhandling. Vi har haft fast
avgift i åtta års tid som inte har varit indexreglerad. Styrelsen undersöker möjligheten
till alternativ kabel-TV leverantör.
Verbal skrivelse har inkommit angående önskemål om att montera skylt för
handikapparkeringen i Jungfrulinet. Detta för att förtydliga denna handikappruta under
vinterhalvåret. Styrelsen tillser att detta genomförs.
7. Nyinflyttade medlemmar
Inga meddelanden har rapporterats till styrelsen.
8. Övriga frågor
Valberedningen
KEL lämnade kort rapport om status hos valberedningen.
Städentreprenad
Styrelsen inväntar offert.
Städdagar
Höststädning lördag 23 oktober kl 10.00
FDM-mätning
Styrelsen kommer att kalla till möte för vidare diskussion kring individuell vatten- och
värmemätning.
Inspektionsprotokoll husgrunder
Inspektionsprotokoll saknas för längan 181-185. Styrelsen påminner om inspektion av
husgrunder och inlämnande av protokoll till ordförande Bo Mattsson Björnflokevägen
171 eller styrelselokalen i Jungfrulinet SNARAST.
Besök oss på www.ljungheden.se
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Ventilationsgaller husgrunder
Det är upp till varje husägare att tillse att ventilationsnäten för husgrunden är
hela för att inte insekter och/eller djur såsom möss, spindlar, getingar etc skall
ta sig in i grunden. GLÖM EJ ATT KONTROLLERA DETTA VID
HÖSTSTÄDNINGEN!
9. Kommande möten
Nästa styrelsemöte

måndag

1 nov

kl 19.00

10. Avslutning
BM avslutade mötet.

Vid protokollet
Sten Olsson

Justeras
Bo Mattsson

Bo Andersson

Protokollet har undertecknats av ovanstående.
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