
Protokoll (2010-02) fört vid styrelsemöte för  Sida 1 (2) 

Ljunghedens samfällighetsförening 
Måndagen den 8 mars 2010 
 

 Besök oss på www.ljungheden.se 

Närvarande: Kenth Grossman ordf, Joauqin Vallejo v ordf, Stefan Ljungar kassör, 
Madeleine Aaraas sekr,  Britt-Marie Lundström suppl, Erik Holm suppl, 
Mikael Andersson suppl, Jan Linde UC 

 
 

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 
Ordförande öppnade mötet och styrelsen godkände dagordningen.  
 

2. Justering av föregående mötes protokoll 
Föregående mötesprotokoll justerat.  

  
3. Undercentralen 

Allt är som det ska. 
  

4. Samverkan mot brott 
Via Grannsamverkan/Närpolisen Hässelby-Vällingby har vi fått rapport om att 
det anmälts inbrott i närheten av vårt område. 
Inbrott har under februari skett vid Björnskogsgränd, Björnidegränd och 
Tenorgränd. 
Vi vill uppmana alla att hjälpa till att samarbeta vid frånvaro och ha koll på och 
runtomkring i vårt område. 
 

5. Ekonomi 
Pga den stränga vintern, ligger vid ca 17 % över i kostnader för vår värme. 

 
6. Skrivelser 

Inga skrivelser har inkommit. 
 

7. Aktivitetsplanen 
Vi kommer att ta kontakt med en arborist för att få hjälp med bl a träd som 
behöver klippas ner, i främst Hedblomstret. 
Vi kommer också snarast att lägga ut information på vår hemsida 
(www.ljungheden.se) om saker som behöver åtgärdas inför bl.a städdagar. 
Vi tar tacksamt emot hjälp och engagemang. 
Inför våren väntas panelbyte av en långsida på garage och målning av 
handikapp-plats i Ljungfrulinet.  
Offert till att installera belysning vid sopanläggningen i Hedblomstret är på 
gång, och när beslut är taget, kommer det åtgärdas så snart våren tillåter det. 
 

   8.   Nyinflyttade medlemmar 
                 Inga nya medlemmar har flyttat in. 
  
           9.   Övriga frågor 
                 Kontakt tas med vår entreprenör av skottning angående att få våra  
                 markbrunnar framskottade. Detta för att säkra att det inte blir vattensamlingar 
                 och/eller stopp. 
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          10.    Tider för kommande styrelsemöten:  
                                
     Tisdagen den 6:e april  kl. 19.00 
  Tisdagen den 4:e maj  kl 19.00 
           Onsdagen den 2:a juni  kl 19.00 
 
 
 
                   Tider för kommande städdagar: 
        
 Torsdagen den 29:e april  kl. 18.00 
 Torsdagen den 10:e juni  kl. 18.00 
 Torsdagen den 2:a september kl. 18.00 
 Lördagen den 23:e oktober kl. 10.00 
 
 Containrar kommer att ställas upp vid de vanliga platserna. 
    Mer info kommer så småningom på hemsidan. 
 
 
         11.      Avslutning 
                    Ordförande avslutade mötet.                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vid protokollet 

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


