
Protokoll (07-04) fört vid styrelsemöte för  Sida 1 (2) 

Ljunghedens samfällighetsförening 
Måndagen den 28 maj 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 

 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 

Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.  
 

2. Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll från möte nr 07-03 godkändes och lades till handlingarna.  
 

3. Undercentralen 
Allt under kontroll.  
 

4. Samverkan mot brott 
Inget att rapportera.  
 

5. Ekonomi 
Kostnaden för fjärrvärme 11,7% bättre än budget för perioden januari-april. För 
övrigt inget att rapportera.  
 

6. Skrivelser 
Skrivelse inkommit angående garageport som krånglar, problem med 
vattensamling mellan två längor i Hedblomstret, kommentar att parken uppe vid 
205:an behöver fräschas upp, farthinder som är för högt (styrelsen undersöker), 
kommentar kring att varmvattnet inte blir lika varmt som förut i ett hushåll 
(styrelsen påminner om att uppdatering av ventiler nyligen skett i VVC:n, 
varmvattencirkuleringen), ett hushåll har dålig signal vad gäller radio/TV och att 
det krävs en radikal nedklippning av häckar mot Björnflokevägen då trottoaren för 
närvarande inte är brukbar, vilket innebär en viss trafikfara.  
 
Skrivelse inkommit angående garageport som är dålig och svår att stänga. 
Styrelsen åtgärdar.  
 

7. Nyinflyttade medlemmar 
Styrelsen hälsar nyinflyttade i nr 119 välkomna till vårt område.  
 

8. Övriga frågor 
Trafikskyltning 
Styrelsen har fått offert angående uppdatering av skyltbeståndet inom föreningens 
område. Beslut togs om att anta offerten till en ungefärlig kostnad om 20.000:-.  
STYRELSEN VÄDJAR ATT DE SOM HAR GATUSKYLTAR OCH NUMMER-
SKYLTAR PÅ SIN TOMT SER TILL ATT SKÖTA VEGETATIONEN SÅ ATT 
SKYLTARNA ALLTID ÄR SYNLIGA, ÄVEN FRÅN ”FÖRARNIVÅ” I EN BIL! 
 
Inspektionsunderlag husgrunder 
Efter vårstädningen 26 april saknas inspektionsunderlag från följande längor:  
37-45, 71-75, 103-107 och 197-203. Dessa förväntas lämnas in snarast.  
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9. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte:  måndag 27 augusti 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.  


