
Protokoll (09-03) fört vid styrelsemöte för  Sida 1 (2) 

Ljunghedens samfällighetsförening 
Måndagen den 6 april 2009 
 

 Besök oss på www.ljungheden.se 

Närvarande: Kenth Grossman ordf, Joauqin Vallejo v ordf, Stefan Ljungar kassör,  
Madeleine Aaraas sekr, Erik Holm suppl,  Britt-Marie Lundström suppl. 

 Jan Holmström uc. 
 
 
 

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 
Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.  
 

2. Undercentralen 
Inget nytt att rapportera. 

 
3. Samverkan mot brott 

Inget nytt att rapportera  
 

4. Ekonomi 
Utfallet för fjärrvärmen t o m mars är 2 % bättre än budget. 
 

5. Skrivelser 
Garageportar:    
Reparationer kommer att beställas för att åtgärda inkomna rapporterade fel.        
Vi vill samtidigt passa på att påminna om att i största mån ställa in bilen i våra 
garage.  
 
Vinterunderhåll/snöröjningen 
Avtalet med nuvarande anlitad firma för snöröjning, T & T, sägs upp i april. 
Detta avtal har vi haft i många år. 
Vi ser nu återigen över vilka krav och riktlinjer vi vill ha. 
Därefter kommer styrelsen att ta in offerter. 
 
Radon 
Ett förtydligande av vad som gäller vid radonsanering av våra hus: 
De boende avgör själva om en radhuslänga ska radonsaneras.  
Det behövs inget tillstånd från styrelsen. 
Däremot skall styrelsen i god tid innan radonsaneringen påbörjas, informeras 
om vad som är på gång, vilken åtgärd och vilken entreprenör man tänker anlita.  
Det är av största vikt att man använder sig av en seriös entreprenör med goda 
referenser. 
I vår förening har radonsanering utförts med gott resultat av ett företag som heter 
Hemkomfort. 
För ytterligare inforation, kontakta Kenth Grossman i styrelsen.                     
 
 
6. Nyinflyttade medlemmar 

Inget nytt att rapportera 
 
 



Protokoll (09-03) fört vid styrelsemöte för  Sida 2 (2) 

Ljunghedens samfällighetsförening 
Måndagen den 6 april 2009 
 

 Besök oss på www.ljungheden.se 

7. Övriga frågor 
Stefan Ljungar kommer att ansvara för en arbetsgrupp som får i uppdrag att se 
över våra gemensamma grönområden. 
Syftet med detta är bl a att se om vi behöver beskära/klippa våra buskar och träd. 
De som vill ingå i denna grupp, hör av er till Stefan. stefan@ljungheden.se  
 
Städdagarna är på gång! 
Årets första städdag är torsdag den 23 april från kl 18. 
Passa på att fråga städledare och styrelse om ni har frågor. 
Styrelsen kommer också bl a att informera om hur kontrollen av våra 
torpargrunder ska gå till. 
Håll ögonen på hemsidan för mer information kring städningen: 
www.ljungheden.se 
 
Sandsopning kommer ske v 16 på dagtid, då det är så lite bilar som möjligt. 
Passa på att sopa ut sand från tomten , så tar sopbilarna det också. 
 
 
8.   Nästa möte 
      Nästa styrelsemöte är måndagen den 11 maj. 
 
9.   Avslutning 
      Ordförande avslutade mötet. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Vid protokollet 

Madeleine Aaraas 
 
 
Justeras 
Kenth Grossman Stefan Ljungar 
 
 
 
Protokollet har undertecknats av ovanstående.  
Original finns för påseende hos styrelsen.  


