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

Ljunghedens samfällighetsförening 
Måndagen den 8 oktober 2007 
 

 Besök oss på www.ljungheden.se 

Närvarande: Susanne Härfstrand ordf, Kenth Grossman vice ordf, Bo 
Andersson kassör, Sten Olsson sekr, Owe Eriksson suppl, Nicklas 
Nordstrand suppl, Lennart Johansson suppl, Karl-Erik Lundell 
valb, Börje Lannebrink valb 

 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 

Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.  
 

2. Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll från möte nr 07-06 godkändes och lades till handlingarna.  
 

3. Undercentralen 
Styrelsen tackar Jan Holmgren och Boje Lindgren för att snabbt ha tagit tag 
i felsökning och lösning av problem med tryckfall gällande varmvattnet i 
samband med uppdatering av VVC. För övrigt inget att rapportera.  
 

4. Samverkan mot brott 
Inget att rapportera.  
 

5. Ekonomi 
Kostnaden för fjärrvärme 9,2% bättre än budget för perioden januari-
september. För övrigt inget att rapportera.  
 

6. Skrivelser 
Garage för handikappfordon 
Skrivelse inkommit gällande förfrågan om parkering för handikappfordon. 
Styrelsen har diskuterat frågeställningen och diskuterar vidare muntligen 
eller via e-post med berörd medlem.  
 
Skrivelse inkommit angående garagedörr som inte fungerar 
tillfredställande. Styrelsen ser till att dörr åtgärdas.  
 
Besiktningsprotokoll angående garagedörrsmålning har inkommit.  
 

7. Nyinflyttade medlemmar 
Inga meddelanden har inkommit till styrelsen.  
 

8. Övriga frågor 
Valberedningen 
Karl-Erik Lundell och Börje Lannebrink lämnade en rapport hur arbetet går 
inom valberedningen.  
 
Nyskyltning/omskyltning 
Uppdatering, tillfräschning och tilläggsskyltningsarbete har avslutats 
gällande parkerings- och nummerskyltar inom området.  
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Inspektionsunderlag husgrunder 
Efter vårstädningen 26 april SAKNAS FORTFARANDE inspektionsunderlag från 
längorna 37-45 och 197-203. Dessa förväntas lämnas in snarast.  
 

9. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte: måndag 19 november kl. 18.30 
   måndag 7 januari 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.  


