Protokoll (06-06) fört vid styrelsemöte för
Ljunghedens samfällighetsförening

Sida 1 (2)

Tisdagen den 10 oktober 2006
Närvarande: Ulf Hertin ordf, Owe Eriksson v ordf, Bo Andersson kassör, Sten
Olsson sekr, Jan Holmgren UC-ansvarig
1.Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.
2.Justering av föregående mötes protokoll
Protokoll från möte nr 06-05 godkändes och lades till handlingarna.
3.Undercentralen
Allt under kontroll.
4.Samverkan mot brott
Inget att rapportera.
5.Ekonomi
Kostnaden för fjärrvärme 4,8% bättre än budget för perioden januari-september.
6.Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.
7.Nyinflyttade medlemmar
Inga meddelande har inkommit till styrelsen.
8.Övriga frågor
comhem bredbandsgruppen
Offert har inhämtats. Styrelsen granskar denna och diskuterar vidare. Styrelsen
konstaterar att vi fått en bra offert.
Husgrundinspektion
Styrelsen har beställt reparations- och åtgärdsarbeten gällande de brister som
vårstädningens inspektioner hittat.
Städdagar
Höststädning lördag 21 oktober kl 10.00
Inventering av förbättringsförslag
Inventering kommer att genomföras under städdagen enligt ovan. Underlag
kommer att delas ut till städledarna dagarna innan.
Informationsbroschyr för boende i Ljunghedens samfällighetsförening
Ulf Hertin och Sten Olsson presenterade ett utkast över hur långt arbetet fortskridit
angående informationsbroschyren för boende inom Ljunghedens samfällighet.

Besök oss på www.ljungheden.se
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9.Beslutssammanfattning
Ärende
Styrelsearvoden
Comhem tre hål i väggen
Internet
Informationsbroschyr

Beslut
Fördelades inom budgetram
Bordlägges till nästa möte

Genomgång av beslut i styrelsen
under året

Beslut taget att broschyr skall tryckas när
den är färdigställd
Restlista sammanställs för genomgång
nästa möte

Styrelsen beslöt att nästa möte skall fokusera på följande punkter:
- Kenneth Mölleborn presenterar information om energideklaration
- Rapport från parkeringsgruppen
- Kenneth Mölleborn presenterar mer information kring skrivning angående förtätning av
området
- comhem tre hål i väggen, vidare diskussion
10. Kommande möten
Nästa styrelsemöte

måndag
måndag

20 november
8 januari

11. Avslutning
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet
Sten Olsson
Justeras
Ulf Hertin

Bo Andersson

Protokollet är undertecknat av ovanstående.
Original finns för påseende hos styrelsen.

Besök oss på www.ljungheden.se
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