
Protokoll (2010-03) fört vid styrelsemöte för  Sida 1 (2) 

Ljunghedens samfällighetsförening 
Tisdagen den 6 april 2010 
 

 Besök oss på www.ljungheden.se 

Närvarande: Kenth Grossman ordf, Joauqin Vallejo v ordf, Stefan Ljungar kassör, 
Madeleine Aaraas sekr,  Erik Holm suppl,  

 
 

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 
Den senaste tiden har vår förening tyvärr varit drabbat av en del 
obehagligheter. Det har varit inbrott både i fastighet och bod, stölder mm. 
Vi har kontinuerlig kontakt med Närpolisen genom Grannsamverkan. 
Vi uppmanar alla att vara extra vaksamma, både dagtid och nattetid. 
Ring polisen direkt om du ser ett pågående brott, tel 112. 
 

5. Ekonomi 
Vår kostnad för värme  jan-mars är ca 13 % över budget.  

 
6. Skrivelser 

         Skrivelse har inkommit angående stort träd vid Hedblomstret. 
                 Vi kommer se över träd och buskar så snart sandsopningen är klar. 

 
Skrivelse har inkommit angående belysningen inom samfälligheten. 
Översyn kommer ske. 
 
Skrivelse har inkommit angående brunt vatten i rören. 
Vi har haft enstaka incidenter med brunt vatten i våra rör. 
Ordföranden har pratat med Stockholm Vatten. Detta är inget som har med 
vattnet därifrån att göra. Det är våra egna rör som släpper ifrån sig. 
Hör av er till styrelsen om detta händer frekvent. 
 

7. Aktiviteter 
Sandsopning är beställd och kommer genomföras inom kort. 
Inköp av lampor till sopanläggningen vid Hedblomstret kommer göras och 
elinstallation beställas. 
Målning av handikapp-plats vid Ljungfrulinet kommer beställas nu när 
sopningen blir klar. 
 

   8.   Nyinflyttade medlemmar 
                 Inga nya medlemmar har flyttat in. 
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           9.   Övriga frågor 
                 Städdag 29 april kl 18.00 
         Årets första städdag är i antågande och förutom de vanliga göromålen som  
                 ska göras (och som kommer ligga ute på hemsidan), kommer vi behöva hjälp 
                 med en del saker som kräver lite mer hantverkskunnande. Bänkar och  
                 gunghäst vid lekparken vid Ljungfrulinet ska renoveras och fräschas upp. 
          Hör av dig om du vill vara med och hjälpa till med detta. 
          Info kommer finnas på hemsidan, eller prata med någon av oss i styrelsen. 
                 Containrarna placeras vid de vanliga platserna. 
                 www.ljungheden.se 
 
 
          10.    Tider för kommande styrelsemöte:  
                    Nästa möte är tisdagen den 4:e maj kl. 19.00           
 
 
 
 
         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.  


