
Protokoll (07-03) fört vid styrelsemöte för  Sida 1 (2) 

Ljunghedens samfällighetsförening 
Måndagen den 23 april 2007 
 

 Besök oss på www.ljungheden.se 

Närvarande: Susanne Härfstrand ordf, Kenth Grossman v ordf, Bo Andersson 
kassör, Sten Olsson sekr, Jan Holmgren UC-ansvarig, Nicklas 
Nordstrand suppl, Lennart Johansson suppl, Owe Eriksson suppl 

 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 

Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.  
 

2. Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll från möte nr 07-02 godkändes och lades till handlingarna.  
 

3. Undercentralen 
Allt under kontroll.  
 

4. Samverkan mot brott 
Inget att rapportera.  
 

5. Ekonomi 
Kostnaden för fjärrvärme 10,7% bättre än budget för perioden januari-mars. För 
övrigt inget att rapportera.  
 

6. Skrivelser 
Skrivelse har inkommit från comhem angående uppdatering till 3-hål-i-väggen. 
Preliminärt leveransbesked är att installation skall vara slutställd senast  
2007-06-15.  
 

7. Nyinflyttade medlemmar 
Styrelsen hälsar nyinflyttade i 37:an välkomna till Ljunghedens 
samfällighetsförening.  
 

8. Övriga frågor 
Ändringar av parkeringsregler 
Årsstämman beslutade att lastbilsregistrerade fordon inte skall få ställas upp på 
föreningens parkeringsplatser. Styrelsen vill påpeka att det här har smugit sig in 
ett fel i årsstämmoprotokollet där det står att p-förbudet för lastbilar endast gäller 
nattetid. Enligt parkeringsgruppens förslag så gällde röstningen om det skall vara 
tillåtet överhuvudtaget. Röstningen gällde inte om parkering av dessa fordon var 
tillåtet på vissa tider på dygnet.  
 
Vinterunderhållningsavtal 
Styrelsen har fattat beslut om att förlänga vinterunderhållsavtal med T&T 
Förvaltning AB.  
 
Trafikskyltning 
Styrelsen beslutade att ta hit skyltföretag för att få fram ett förslag på uppdatering 
av trafik- och nummerskyltningen i området.  
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Roller och arbetsfördelning 
Underlag uppdaterat angående roller och arbetsfördelning inom föreningen.  
 

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

10. Avslutning 
Ordförande avslutade mötet.  

  
 
 Vid protokollet 

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


