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Ljunghedens samfällighetsförening 
Tisdagen den 4 maj 2010 
 

 Besök oss på www.ljungheden.se 

Närvarande: Kenth Grossman ordf, Joauqin 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 styrelsen godkände dagordningen.  
 

2. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll justerat.  

  
3. Undercentralen 

Årlig besiktning av skett och allt är som det ska. 
  

4. Samverkan mot brott 
Tyvärr har en del obehagligheter fortsatt i vårt område. 
Vid ett tillfälle upptäckte flera olika fastighetsägare att någon/några försökt 
öppna deras ytterdörrar en sen kväll. Detta skedde runt 21.30 och hos flera 
boende. Så vi uppmanar alla att komma ihåg att låsa ytterdörrar och 
”baksidor”, då man inte har uppsikt där. 
 
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-april är ca 10,5 % över budget.  

 
6. Skrivelser 

Skrivelse om dörr-ryckning 
Se under Samverkan mot brott 
Skrivelse om brott på köksavloppet  
Vi har mottagit skrivelsen och beslutat enligt nedan. 
Skrivelse om havererad lokaliseringsskylt 
Vi åtgärdar ärendet. 
Skrivelse om flytt av parkeringsskylt vid Ljungfrulinet 
Då vi upplevt att andra använder vår parkering, kommer vi nu flytta skylten. 
 
 

7. Aktiviteter 
Målning av handikapplats är beställd. 
Renovering av bänkar och gunghäst är beställt. 
 
 

   8.   Nyinflyttade medlemmar 
                 Inga nya medlemmar har flyttat in. 
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           9.    Övriga frågor 
           Reflektioner från städdagen 
                  Krypgrundsbesiktningen blir viktigare och viktigare då våra rör nu börjar  
                  komma upp i ålder.   
                  All besiktning ska vara genomförd senast söndag 9 maj. Är du osäker på vad  
                  som ska kontrolleras, kontakta någon av oss i styrelsen. 
           Vi ber att ni som ännu inte besiktigat era krypgrunder gör det och lämnar in  
                  protokollet i vårt inkast till föreningslokalen.  
 
          Beslut 
                  Vid årsstämma 2009 bestämdes att Rörmannen AB skulle utföra besiktning 
                  av våra röranläggningar i torpargrunderna. Pga uppstådda läckage tar  
                  styrelsen beslutet att denna besiktning kommer utföras årligen. 
            
 
 
          10.   Tider för kommande styrelsemöte:  
                  Nästa möte är onsdagen den 2:a juni 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.  


