
Protokoll (07-05) fört vid extra styrelsemöte för  Sida 1 (2) 

Ljunghedens samfällighetsförening 
Torsdagen den 5 juli 2007 
 

 Besök oss på www.ljungheden.se 

Närvarande: Susanne Härfstrand ordf, Bo Andersson kassör, 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 07-04 godkändes och lades till handlingarna.  
 

3. Undercentralen 
Varmvattenprojektet fortsätter. Injustering av VVC (varmvattencirkulation) har 
utförts av Injustering AB. Ytterligare arbete i UC har beställts från Rörmannen AB 
genom Boje Lindgren. Jobbet kommer att utföras i mitten av augusti.  
 

4. Samverkan mot brott 
Inget att rapportera.  
 

5. Ekonomi 
Inget att rapportera.  
 

6. Skrivelser 
Skrivelse har inkommit angående varmvattenproblem. Styrelsen svarar separat till 
berörda parter.  
 
Skrivelse inkommit från ett hushåll om marksättning. Denna fråga tas upp på 
ordinarie styrelsemöte 27 augusti.  
 

7. Nyinflyttade medlemmar 
Inga meddelanden har inkommit.  
 

8. Övriga frågor 
Målning av garagedörrar 
Målningen är klar. Besiktning genomfördes 29/6, styrelsens utsedde var Kenneth 
Mölleborn. Entreprenaden godkändes, dock skall smärre justeringar utföras 
senast 31/8.  
 
comhem tre-hål-i-väggen 
Utbyte av berörda antennförstärkare i gemensamma nätet och byte till tre-hål-i-
väggen-uttag utfört 28/5-15/6. 4st fastighetsägare var ej hemma, och det fanns 
inte heller nycklar utlämnade till närboende grannar. Berörda 4 husägare har 
kontaktats av styrelsen för en andra chans. Detta arbete skall utföras kl 9-11 den 6 
augusti.  
Inplastat exemplar av TV-näts-schema är uppsatt på väggen i städförrådet 
Jungfrulinet.  
 
Renovering garageportar 
Renovering av garageportar har genomförts under juli månad av Jonas Mölleborn 
AB. Sammanlagt fem portar är åtgärdade.  
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9. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte:  måndag 27 augusti kl. 18.30 
 

10. Avslutning 
Ordförande avslutade mötet.  

  
 
 Vid protokollet 

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


