
Protokoll (09-07) fört vid styrelsemöte för  Sida 1 (2) 

Ljunghedens samfällighetsförening 
Måndagen den 21 september 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-aug är 2,6 % bättre än budget. 
Vi  hade en relativt kall juni, vilket resulterade i att det kostade lite mer under 
den månaden, men totalt ligger vi med bra. 
 

5. Skrivelser 
Rutten panel på garagelänga 
Vi behöver byta en del av panelen på baksidan av en garagelänga vid 
Ljungfrulinet. Offert tas in. 

 
6. Nyinflyttade medlemmar 

Inga nyinflyttade! 
 
 

7. Aktiviteter 
Upphandling snöröjning 
Vi ser igenom möjligheten att eventuellt samordna upphandling tillsammans 
med andra områden runt omkring.  
Offerter har tagits in och styrelsen kommer vid ett extra styrelsemöte 
måndagen den 28 september att ta beslut om eventuell ny entreprenör. 
 
Sandbyte 
Byte och påfyllnad av sand vid samfällighetens lekplatser kommer att 
genomföras till våren. 
Ni som behöver sand, kan hämta för eget bruk. 
 
Översyn av träd och buskar 
Vi i styrelsen ser det som ett löpande arbete att se till att våra träd och buskar 
underhålls, så att det t ex inte orsakar dålig sikt vid vägarna eller försvårar 
framkomligheten. Tipsa oss gärna! (styrelsen@ljungheden.se) 
 
Handikappsplatser på parkeringen 
I enlighet med tidigare beslut kommer arbetet med att iordningställa 
handikapp-plats vid Ljungfrulinet, påbörjas. 
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Besiktning av krypgrunder 
Besiktning har utförts av Rörmannen AB.  
Vi väntar fortfarande på att få åtgärdat det vi önskat. 
Styrelsen tar kontakt igen. 
 

 
8.   Övriga frågor 
      Reflektioner från föregående städdag 
      Styrelsen vill återigen tacka för deltagandet vid höstens första städdag den 24 
      augusti. Trots att det kanske fortfarande var semestertider, slöt många upp 
      och hjälpte till med det viktiga arbetet att ta hand om våra gemensamma ytor. 
 
      Vi vill då också passa på att påminna om nästa städdag som infaller lördagen  
      den 24 oktober kl. 10.00 
      Då ska bl a husgrunderna kontrolleras igen. 
      Info och lapp om det kommer lite senare. Mer finns att läsa på hemsidan: 
      www.ljungheden.se 
 
9.   Nästa möte 
      Nästa möte är måndagen den 26 oktober. 
      (Extrainkallat styrelsemöte måndagen den 28 september ang snöröjningen) 
 
10. Avslutning 
      Ordförande avslutade mötet. 

  
 
 
 
 
 
 Vid protokollet 
 

 
 
 
Madeleine Aaraas 
 
 
Justeras 

 
 
 
 

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

 


