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1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 

Styrelsen godkände öppnandet av dagordningen. 
 
2.  Justering av föregående mötes protokoll 

Föregående mötesprotokoll justerat.  
 

3. Undercentralen 
Inget att rapportera, men styrelsen ber att få in de 
husgrundsinspektionsrapporterna som saknas.  
 

4. Samverkan mot brott 
Inget att rapportera.  
 

5. Ekonomi 
Enligt budget.  
 

6. Skrivelser 
Styrelsen gick igenom inkommen skrivelse angående förnyelse av våra 
grönområden, och styrelsen kommer att kontakta en trädgårdsanläggare för råd 
och eventuell konsultation för förbättring.  
 
Inkommen skrivelse angående förslag till inpassering till det nya sopinkastet vid 
Jungfrulinet lämnar styrelsen utan åtgärd. 
 
Med anledning av en förfrågan att få ta ner en tall på Ljunghedens mark är 
principen i samfälligheten/styrelsen att inga friska träd får fällas om de inte utgör 
direkt fara. 

   
7. Nyinflyttade medlemmar 

Styrelsen hälsar nyinflyttade i nr 29 Välkomna. 
 

8. Övriga frågor 
Styrelsen har fått in alla fullmakter avseende sophanteringen och vill förtydliga att 
sophämtningen blir kvar i privat regi till dess att arbetet med den gemensamma 
sophanteringen är avslutad. Detta beräknas ske under hösten och styrelsen 
återkommer med mer information så snart byggplanerna är klara. 
 
Den ändring av stadgan avseende avsättning till förnyelsefonden som beslutades 
vid årsstämman är nu införd i stadgarna av Lantmäteriverket. 
 
Städledaren för område 7 har avsagt sig uppdraget och vi välkomnar naturligtvis 
en frivillig till detta. Kontakta i så fall styrelsen. 
 
Tillägg till informationsbroschyren ska beställas och delas ut till samtliga. 
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Rörmannen ska beställas för besiktning av 2 hus angående tidigare ingrepp i 
bottenplattan. Styrelsen vill därför ännu en gång påminna om att det inte är tillåtet 
att göra någon form av förändring i bottenplattan. 
Se även bilagan från Boje Lindgren. 

  
 
9. Kommande möten 

Nästa styrelsemöte:  måndag 23 juni kl 19.00 
  måndag 18 aug kl 19.30 
 

10. Avslutning 
Ordförande avslutade mötet.  
 
 
 
 
 

  
 Vid protokollet 

Britt-Marie Lundström 
 
 
Justeras 
Susanne Härfstrand Stefan Ljungar 
 
 
 
Protokollet har undertecknats av ovanstående.  
Original finns för påseende hos styrelsen.  


