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Protokoll (04-07) fört vid styrelsemötet för Ljunghedens 
samfällighetsförening 
 
Måndagen den 1 november 2004 
 
Närvarande: Bo Mattsson (BM), Jan Weigle (JW), Bo Andersson (BA), Sten Olsson (SO), Ulf 
Hertin (UH), Pär Yman (PY) 
 

 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 

BM öppnade mötet och dagordningen godkändes.  
 

2. Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll från möte nr 04-06 godkändes och lades till handlingarna.  
 

3. Undercentralen 
Inget att rapportera.  
 

4. Samverkan mot brott 
Inget att rapportera. Läs gärna mer på vår hemsida på internet, www.ljungheden.se, 
där det finns en länk till hemsidan ’Samverkan mot brott’.  
 

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

6. Skrivelser 
Inbjudan att komma på kundträff hos Fortum för viss information m.m. angående 
fjärrvärme har inkommit. Styrelsen tillser att representant för området anmäls.  
Sita har skickat en uppsägelse för gratis hämtande av returpapper. Hämtningen 
upphör vid nyår. Styrelsen hänvisar till miljöstationen vid Vivo Björnboda.  
 

7. Nyinflyttade medlemmar 
Inga meddelanden har rapporterats till styrelsen.  
 

8. Övriga frågor 
Kabel-TV 
Styrelsen för vidare diskussion kring samarbetsavtalet med com hem.  
 
Städentreprenad  
Styrelsen inväntar offert.  
 
Höststädningen 
Styrelsen konstaterar en bra närvaro och bra engagemang.  
 
FDM-mätning 
Styrelsen har kallat till möte 8 november kl 19.00 i Björnbodaskolans matsal för vidare 
diskussion kring individuell vatten- och värmemätning.  
 
Inspektionsprotokoll husgrunder 
Inspektionsprotokoll saknas för ett antal längor. Styrelsen påminner om inspektion av 
husgrunder och inlämnande av protokoll till ordförande Bo Mattsson Björnflokevägen 
171 eller styrelselokalen i Jungfrulinet SNARAST.  
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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.  
 

9. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte måndag 6 dec kl 19.00 
 

10. Avslutning 
BM avslutade mötet.  
 

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


