Protokoll (07-08) fört vid styrelsemöte för
Ljunghedens samfällighetsförening

Sida 1 (2)

Måndagen den 19 november 2007

Närvarande: Susanne Härfstrand ordf, Bo Andersson kassör, Sten Olsson
sekr, Owe Eriksson suppl, Nicklas Nordstrand suppl, Lennart
Johansson suppl, 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 07-07 godkändes och lades till handlingarna.
3. Undercentralen
Allt fungerar tillfredställande. Inget att rapportera.
4. Samverkan mot brott
Inget att rapportera.
5. Ekonomi
Kostnaden för fjärrvärme 9,5% bättre än budget för perioden januarioktober. För övrigt inget att rapportera.
Styrelsen tog beslut om att binda avtal till fast pris under en period om 3 år
angående fjärrvärme från Fortum.
Kassören presenterade ett par budgetförslag inför 2008.
6. Skrivelser
För höga farthinder i Hedblomstret
Skrivelse inkommit angående för höga farthinder i Hedblomstret. Lagt på is
till våren enligt önskemål från skrivelsens författare.
7. Nyinflyttade medlemmar
Inga meddelanden har inkommit till styrelsen.
8. Övriga frågor
Valberedningen
HJÄLP! Valberedningen behöver hjälp med att få fram kandidater till
föreningens nya styrelse inför det stundande årsmötet. Våra försök att
vaska fram intresserade personer har tyvärr misslyckats. Vad vi främst söker
är en ekonomiskt inriktad person som är villig att sköta föreningens finanser,
en kassör med andra ord. Dessutom saknar vi en ordinarie styrelseledamot
(sekreterare), styrelsesuppleant och en revisorsuppleant.
Kontakta valberedningen snarast om du är intresserad av att hjälpa
föreningen eller ge oss tips om någon du tror kan vara det.
Ställ upp för ett bra boende i ett bra område!
Se även vår information på föreningens hemsida under ”Valberedning”.
Jan Landén
Börje Lannebrink
Karl-Erik Lundell
Tel. 89 67 48
Tel. 471 97 14
Tel. 38 40 16
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Sophämtning i framtiden
Owe Eriksson lämnade en rapport om status i ärendet.
Växtlighet i vårt område
Styrelsen vill förtydliga att växtlighet, t ex träd, buskar etc. som växer på
respektive medlems tomtmark och som kan påverka husen negativt
genom t ex fukt i väggpanel eller att rötter eller liknande skadar
husgrunden, är respektive husägares ansvar. Detta innebär att sådana
typer av skador inte åtgärdas eller betalas av föreningen. Med andra ord
vädjar styrelsen om att de som har sådan typ av växtlighet håller efter
densamma så att denna typ av problem inte uppstår. Om någon medlem
behöver hjälp med ovanstående problem kan styrelsen hänvisa till
lämpliga företag.
Inspektionsunderlag husgrunder
Efter höststädningen 20 oktober saknas inspektionsunderlag från längorna
83-91, 125-131 och 159-165
9. Kommande möten
Nästa styrelsemöte:

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.
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