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Protokoll (05-06) fört vid styrelsemötet för Ljunghedens 
samfällighetsförening 
 
Onsdagen den 26 september 2005 
 
Närvarande: Ulf Hertin (UH), Bo Andersson (BA), Sten Olsson (SO), Joakim Vallejo (JV), 

Jan Holmgren (JH) 
 

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

2. Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll från möte nr 05-05 godkändes och lades till handlingarna.  

 
3. Undercentralen 

Inget att rapportera.  
 

4. Samverkan mot brott 
Cykelstölder har förekommit inom föreningens område och även  i närliggande 
områden. För övrigt inget att rapportera.  
 

5. Ekonomi 
Kostnaden för fjärrvärme 6% bättre än budget för perioden januari-augusti. 
Styrelsen har sökt kontakt med Ripvidets samfällighetsförening för en 
benchmarking mellan föreningarna.  
 

6. Skrivelser 
Skrivelse har inkommit från comhem angående släckning av det analoga TV-
nätet. Det här berör inte Ljunghedens samfällighetsförening då den digitala 
signalen blir analog i vår TV-central, hushållen i Ljungheden behöver alltså inte 
göra några åtgärder i samband med att det analoga nätet släcks. 

 
7. Nyinflyttade medlemmar 

Inga meddelande har inkommit till styrelsen.  
 

8. Övriga frågor 
Undercentralen 
Styrelsen kommer att teckna ett underhållsavtal med Siemens. Styrelsen avser att 
göra en inventering av kompetens rörande undercentralen bland föreningens 
medlemmar.  
 
Snöröjningsavtal 
Anbud förväntas in 27 september. Avtal kommer att tecknas senast 15 oktober.  
 
Trädfällning  
Trädfällning kommer att ske under vecka 39.  
  
 
Föreningens utomhusbelysning 
Styrelsen vädjar att medlemmarna ser till att beskära träd och buskar kring 
föreningens utomhusbelysning.  
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Husgrundbesiktning 
Styrelsen har beslutat att besiktning av husgrunder inte behöver utföras i samband 
med höststädningen då kontroll och reparation nyligen utförts av Rörmannen. 
Styrelsen har tagit fram en åtgärdsskiss för husägare som fått grusras invid och in 
i husgrunden. Åtgärdskissen innehåller även ett återställningsförslag om 
eroderingsproblem uppstår. Kontakta styrelsen för att få en kopia av denna.  
 
Städdagar 
Höststädning lördag 22 oktober kl 10.00 
 
Styrelsen påpekar att det är mycket viktigt att bl a takrännor och möjliga silar 
rensas i samband med höststädningen för att undvika eroderingsproblem och ras 
invid och in i husgrunden.  
 
Styrelsen kommer att ge städområdesansvariga i uppgift, att till och under 
höststädningen, samla ihop idéer på vad medlemmarna har för önskemål om 
grönområdena på föreningens mark.  

 
 
9. Kommande möten 

Nästa styrelsemöte måndag 7 nov kl 19.00 
Valberedningen kommer att kallas till detta möte.  
 

10. Avslutning 
UH avslutade mötet.  

  
 
 
 
 Vid protokollet 

Sten Olsson 
 
 
Justeras 
Ulf Hertin Bo Andersson 
 
 
 
 
 
Protokollet har undertecknats av ovanstående.  
Originalprotokoll finns hos styrelsen.  


