
Protokoll (05-02) fört vid konstituerande styrelsemötet för 
Ljunghedens samfällighetsförening 
 
Måndagen den 28 februari 2005 
 
Närvarande: Bo Mattsson (BM), Bo Andersson (BA), Ulf Hertin (UH), Sten Olsson (SO), 

Ivan Sjölander (IS), 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 05-01 godkändes och lades till handlingarna.  

 
3. Undercentralen 

Inget att rapportera.  
 

4. Samverkan mot brott 
Inget att rapportera. Finns skyltar att tillgå ’Samverkan mot brott’. Hör av er till 
styrelsen om ni har synligt utrymme att placera dem på.  
 

5. Ekonomi 
Kostnaden för fjärrvärme 10% bättre än budget för perioden januari-februari. I 
övrigt inget att rapportera.  
 

6. Skrivelser 
Inga skrivelser har inkommit.  

 
7. Nyinflyttade medlemmar 

Inga meddelanden har rapporterats till styrelsen.  
 

8. Övriga frågor 
Uppsummering av årsstämman 
34 av 92 intresserade hushåll närvarade vid stämman.  
 
Styrelsens uppdrag 
De grundläggande besluten för förvaltning av en samfällighetsförening fattas på 
föreningsstämman genom majoritetsbeslut. Styrelsens uppgift är att ta hand om 
den löpande förvaltningen av samfällighetsföreningen och verkställa de beslut 
som föreningsstämman fattar.  
 
Parkeringsdisciplinen på samfällighetens fastighetsområde 
På årsstämman beslutades att styrelsen skall anlita ett P-bolag för att komma till 
bukt med att parkeringsreglerna på samfällighetens mark inte efterlevs. Styrelsen 
kommer även att bevaka långtidsuppställning som inte är tillåten på gäst-
parkeringar. Styrelsen har beslutat att anlita Parkab.  
 
 
 
 



Nyckelinventering 
Styrelsen initierar en nyckelinventering. Styrelsen kommer att byta ut låskolvar och 
skapa en ny nyckelinventarielista för att få kontroll på antalet nycklar och hos vilka 
personer de finns.  
 
Styrelsearvoden 
Styrelsearvoden för 2005 fastställdes.  
 
Städdagar 
Vårstädning torsdag 21 april kl 18.30 
Sommarstädning 1 måndag 13 juni kl 18.30 
Sommarstädning 2 torsdag 18 augusti kl 18.30 
Höststädning lördag 22 oktober kl 10.00 
 

9. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte  måndag 4 april kl 18.30 
  måndag 23 maj kl 19.00 
  onsdag 24 aug kl 19.00 
 

10. Avslutning 
BM avslutade mötet.  

  
 
 Vid protokollet 

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


