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Närvarande: Susanne Härfstrand ordf, Kenth Grossman v ordf, Stefan Ljungar kassör, 
  Britt-Marie Lundström sekr, Joaquin Vallejo suppl, Jan Holmström uc. 
 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 

Ordförande öppnade mötet och styrelsen godkände dagordningen. 
 

2. Justering av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll justerat. 
 

3. Undercentralen 
Utan anmärkning, däremot ska en översyn av byggnaden vid undercentralen göras, den är i 
behov av viss renovering. 
Angående tidigare skrivelse om låg temperatur på varmvattnet så kommer Rörmannen AB 
och gör en inspektion i de berörda längorna i Hedblomstret. 
 

4. Samverkan mot brott 
Styrelsen vill tacka för den goda insatsen av några boende som ringde polisen när man ännu 
en gång uppmärksammade misstänkt alkohollangning vid spolplattan. Ungdomarna försvann 
men fick inte med sig 1 platta öl som polisen beslagtog när de kom fram. Telefonnumret till 
polisen avseende polisiära åtgärder är: 08-401 19 00. 
 

5. Ekonomi 
Vi ligger 10% bättre än budget för värmeförbrukningen för perioden jan-aug. 
 

6. Skrivelser 
Angående en skrivelse som inkommit till styrelsen om åtgärd av ev. radonsanering så får 
man åtgärda och bekosta detta själv, men det är viktigt att man kontaktar styrelsen innan 
man gör någon åtgärd nere i husgrunden. 
 
Angående en skrivelse, och medföljande lista med underskrifter, om ändrad placering av 
”sopnedkast” i Jungfrulinet har styrelsen följande att säga: 
 
Denna fråga har redan diskuterats då skrivelse med liknande budskap inkommit från samma 
förslagsgivare. Denna gång har förslagsgivare dock flyttat placeringen av ”sopnedkasten” än 
det ursprungliga förslaget och medför att en parkeringsplats försvinner. 
Då var argumenten emot förslaget följande:  
• Att placera ingången till sopnedkasten i parkeringsområdet ökar risken för olyckor när 

fler fotgängare vistas bland parkerade bilar. Framförallt då det kan antas att även barn 
kommer att slänga sopor. 

• Andra skäl till att inte placera ”sopnedkasten” i parkeringen är att Ljunghedens 33:e 
årsstämma röstat mot en förändring av rådande parkeringsförhållanden och att frågan om 
att ändra (minska) antalet parkeringsfickor därmed fallit. Detta gör att styrelsen ensam 
inte har rätt att minska antalet parkeringsplatser. 

• En ändrad placering innebär att den geologiska undersökningen av marken måste göras 
om. Risken är större för att stöta på berg under gräset och att större sprängning kräver 
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för- och efterbesiktning av omgivande villor och radhus. Detta leder till väsentligt ökade 
kostnader. 

 
7. Nyinflyttade medlemmar 

Styrelsen hälsar de nyinflyttade i hus nr. 149 välkomna till området. 
 

8. Övriga frågor 
Av de två offerter som kom in om sophanteringen så beslutade styrelsen enhälligt att köpa in 
PWS-systemet från Lövhagen mark och trädgård. Styrelsen vägde för – och nackdelar och 
kom således fram till att detta system var mera hållbart, billigare i långa loppet och dessutom 
mest miljövänligt. Den extra betalning på 3000 kronor som alla medlemmar måste betala för 
det nya sopsystemet kommer troligen att krävas in innan årsskiftet. 
 
Det har inkommit klagomål från flera håll angående oklippta häckar som hänger ut över 
trottoaren mot Björnflokevägen, detta gäller huslängan 133-145, man klagar över att man inte 
kan använda trottoaren. Så snälla ni som är berörda, klipp era häckar från muren och lodrätt 
upp. 
 
Vi saknar en del husgrundsinspektioner från förra städdagen, vänligen lämna in så fort som 
möjligt. 
Nästa städdag är lördag 25/10 klockan 10.00. 
 

9. Kommande möten 
Kommande styrelsemöten: Måndag 20 okt  kl. 19.30 
     Tisdag  16 nov  kl. 19.30 

 
10. Avslutning 

Ordförande avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Britt-Marie Lundström 
sekreterare 
 
Justeras 
 
Susanne Härfstrand     Stefan Ljungar 
ordförande      Kassör 
 
 
Protokollet är undertecknat av ovanstående.  
Original finns för påseende hos styrelsen.  


