
Protokoll (09-05) fört vid styrelsemöte för  Sida 1 (2) 

Ljunghedens samfällighetsförening 
Måndagen den 8 juni 2009 
 

 Besök oss på www.ljungheden.se 

Närvarande: Kenth Grossman ordf, Joaquin Vallejo v ordf, Stefan Ljungar kassör,  
Madeleine Aaraas sekr, Erik Holm suppl,  Jan Holmgren 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 jan-maj är 4 % bättre än budget. 
 

5. Skrivelser 
 
 
6. Nyinflyttade medlemmar 

         Vi hälsar våra nyinflyttade grannar i Björnflokevägen 61 välkomna! 
 
 

7. Övriga frågor 
Upphandling snöröjning 
Vi ser igenom möjligheten att eventuellt samordna upphandling tillsammans 
med andra områden runt omkring. Återkommer om beslut. 
 
Sandbyte 
Byte av sand vid samfällighetens lekplatser kommer att genomföras så fort 
som möjligt. 
Ni som behöver sand, kan hämta för eget bruk fram till och med nästa vecka. 
 
Plantering av buskar vid sopanläggning 
Då vi inte vill skymma insynen vid våra infarter till samfälligheten, bestämdes 
att vi inte ska plantera buskar runt sopanläggningen. 
Däremot ska ogräs tas bort och gräsmatta läggas ut. 
Detta kommer att ske i samband med nästa städdag torsdag 11 juni. 
 
Handikappsplatser på parkeringen 
Beslut är taget att bredda 1st befintlig p-plats i Jungfrulinet och 1 st p-plats i 
Hedblomstret. 
Totalt kommer det att finnas 3 stycken handikappsplatser inom samfällighetens 
område. 
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Parkab 
Avtalet med Parkab, som sköter parkeringsövervakningen inom vårt område,  
kommer att läggas ut på hemsidan (www.ljungheden.se). 
Här kan man själv läsa vilka åtaganden de har i uppgift att sköta åt oss. 
 
Kommande städdag 11 juni 
Med det goda antalet deltagare i gott minne, vill vi uppmana att så många som 
möjligt återigen sluter upp och ser en möjlighet i att både träffa sina grannar, 
men också hjälpa till att sköta om våra gemensamma ytor inom området. 
 
Styrelsen och städledare kommer även denna gång att gå runt och fånga upp 
idéer och förbättringsförslag kring arbetet. 
 
Observera att parkeringsförbud gäller from dagtid på torsdag 11 juni på 
den övre parkeringen vid Jungfrulinet, då containrarna ska ställas på 
plats. Detta gäller till dess att containrarna är borttagna. 
Styrelsen fråntar sig ansvaret för eventuella skador på bilar som kan uppstå i 
samband med detta, om man ändå väljer att parkera där. 
 
Besiktning av krypgrunder 
Besiktning har utförts av Rörmannen AB.  
De återkommer inom kort med offert och tidsplan på åtgärder. 
 
Reparationer av garageportar 
Jonas Möllerborn har fått i uppdrag att åtgärda de problem med garageportar 
som mailades in till styrelsen i våras. 
Arbetet kommer att sättas i gång nu, men pga stundande semestertider, 
kanske arbetet drar ut lite på tiden. 

 
8.   Nästa möte 
      Nästa styrelsemöte är måndagen den 24 augusti. 
 
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.  


