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

Ljunghedens samfällighetsförening 
Måndagen den 23 november 2009 
 

 Besök oss på www.ljungheden.se 

Närvarande: Kenth Grossman ordf, Joaquin Vallejo v ordf, Stefan Ljungar kassör, 
Madeleine Aaraas sekr, Niclas Nordstrand suppl, Britt-Marie 
Lundström 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-okt är i plan med budget. 
Vi har haft en kall juni och oktober som påverkat vårt utfall, medan november 
har varit förhållandevis varm. 
 

5. Skrivelser 
Skrivelse från medlem angående installering av avfallskvarn i köket 
Det är helt OK att installera detta.  
Det påverkar inte rören som tillhör föreningen. 
 
Skrivelse från medlem angående stambyten 
Vi har svarat på denna. 
 

6. Nyinflyttade medlemmar 
Inga nyinflyttade! 
 

7. Aktiviteter 
Panelbyte vid långsida av garagelänga 
Offert inhämtas 
 
Slamsugning av vår spolplatta 
Slamsugning gjordes i tisdags (091124). 
Spolplattan öppnar igen till våren. 
 
Björkarna vid Björnflokevägen 61 
Träden kommer ansas och klippas. 
 
Lampa vid sopanläggningen Hedblomstret 
Offert inhämtas. 
 
Lekplatsen vid Ljungfrulinet 
Bänkar och gunghäst kommer till våren att renoveras och fräschas upp. 
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8.   Övriga frågor 
Handikapp-plats på Ljungfrulinet 
En ny handikappsparkeringsruta är nu iordninggjord uppe vid Ljungfrulinet. 
Parkeringsrutan är lite bredare och även märkt med en handikappskylt. 
Vi väntar också på målning av handikappmärke i rutan. 
Rörmannen AB 
Vid senaste årsmötet (090303) bestämdes att en besiktning av våra 
krypgrunder ska utföras var tredje år.  
Detta har nu gjorts och de fel som hittats är också åtgärdade. 
Krypgrunder 

      Vi saknar fortfarande underlag från vår egen inspektion av krygrunderna.  
      Vi ber er som inte inkommit med detta, att omedelbart göra detta. 
      Vi saknar underlag från: 
      Björnflokevägen  71-75 
          77-81 
    181-185 
         
      Nya medlemmar till styrelsen? 
      Inför kommande årsmöte i början av nästa år, vill vi redan nu väcka tanken om   
      ett eventuellt engagemang i styrelsearbetet. 
      Är du intresserad av att arbeta med oss i styrelsen framöver, så ta kontakt  
      med valberedningen. Vilka som ingår där, finns på hemsidan  
      (www.ljungheden.se). 
      Vill du veta vad ett engagemang i styrelsearbetet innebär, är du välkommen att  
      höra av dig till någon av oss i styrelsen. 
 
9.   Nästa möte 
      Nästa möte är måndagen den 14 december. 
 
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.  


