
Protokoll (07-02) fört vid styrelsemöte för  Sida 1 (2) 

Ljunghedens samfällighetsförening 
Måndagen den 5 mars 2007 
 

 Besök oss på www.ljungheden.se 

Närvarande: Susanne Härfstrand ordf, Kenth Grossman v ordf, Bo Andersson 
kassör, Jan Holmgren UC-ansvarig, Nicklas Nordstrand suppl 

 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 

Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.  
 

2. Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll från möte nr 07-01 godkändes och lades till handlingarna.  
 

3. Undercentralen 
Allt under kontroll.  
 

4. Samverkan mot brott 
Inget att rapportera.  
 

5. Ekonomi 
Kostnaden för fjärrvärme 9% bättre än budget för perioden januari-februari.  
 

6. Skrivelser 
Skrivelse inkommit angående dålig garagedörr. Styrelsen åtgärdar detta.  
 
Skrivelse inkommit från Trafikkontoret angående förändring av sophämtnings-
rutiner. Styrelsen uppdrog åt Owe Eriksson att besvara skrivelsen.  
 

7. Nyinflyttade medlemmar 
Styrelsen hälsar nyinflyttade medlemmar i 167:an välkomna.  
 

8. Övriga frågor 
Sandupptagning har beställts och kommer att ske under vecka 15.  
 
Miljösanering av spolplattan har beställts och kommer att ske under maj månad.  
 
Styrelsen vill påpeka att det är absolut förbjudet att själv sopa upp sand och lägga 
i våra sandlådor. Detta skapar miljöproblem och isbildning till nästa vintersäsong.  
 
Ärende Kommentar 
Städdagar • Vårstädning: torsdag 26 april kl 18.30 

• Sommarstädning 1: tisdag 12 juni kl 18.30 
• Sommarstädning 2: torsdag 23 aug kl 18.30 
• Höststädning: lördag 20 oktober kl 10.00 

Målning av garageportar Styrelsen tog beslut om att beställa 
målning av garageportar till en kostnad av 
195.000:- efter genomgång av intagna 
offerter.  

Aktiva avtal Styrelsen gick igenom aktiva avtal 
Styrelsearvoden Förslag presenteras av kassören vid nästa 

styrelsemöte. 
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9. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte:  måndag 16 april kl 18.30 
  måndag 28 maj kl 18.30 
 

10. Avslutning 
Ordförande avslutade mötet.  

  
 
 Vid protokollet 

Nicklas Nordstrand 
 
 
Justeras 
Susanne Härfstrand Bo Andersson 
 
 
Protokollet har undertecknats av ovanstående.  
Original finns för påseende hos styrelsen.  


