
Protokoll (2010-05) fört vid styrelsemöte för  Sida 1 (2) 

Ljunghedens samfällighetsförening 
Onsdagen den 2:a juni 2010 
 

 Besök oss på www.ljungheden.se 

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

 Britt-Marie Lundström 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 

Undercentralen är uppdaterad med ett nytt expansionskärl, som är försett med 
automatisk reglerutrustning för att säkerställa driften. 
Det kan finnas luft i våra system. 
Lufta radiatorerna vid behov. 
Har du luftat dina radiatorer, skicka ett mail till styrelsen. 
(styrelsen@ljungheden.se) På så sätt vet vi då varför trycket i undercentralen 
ändras. 

 
4. Samverkan mot brott 

Inget nytt har inkommit, men inför stundande semestertider, ber vi alla att 
hjälpa varandra att hålla extra uppsikt. 
 

5. Ekonomi 
Vår kostnad för värmen under  jan-maj är ca 9,8 % över budget.  

 
6. Skrivelser 

Inga skrivelser har inkommit. 
 

7. Aktiviteter 
En översyn av våra lampor inom området diskuterades. 
Vi ser ett behov av en översyn och sammanställning av detta kommer 
påbörjas. 
 
Ny el-ansvarig, Börje Lannebrink introducerades och informerades om 
arbetsuppgifter. 
 
Vissa träd och buskar är nu åtgärdade vid Hedblomstret. 
 
Lampor invid våra sopanläggningar är nu på gång.  
Inköp av lampor och beställning av el-jobb kommer utföras. 
 
Taket på ett förrådshus i Hedblomstret måste åtgärdas ganska snart. 
Styrelsen tar vidare kontakt för att se till att det åtgärdas. 
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   8.   Nyinflyttade medlemmar 
                 Vi hälsar våra nya medlemmar och grannar på Björnflokevägen 155 och 175    
                 välkomna! 
  
 
           9.    Övriga frågor 
                  - Nästa städdag är torsdagen den 10 juni kl. 18.00 
                     För närmare info om vad som ska göras, gå in på hemsidan:   
                     www.ljungheden.se 
                  - Spolplattan 
                     Vid biltvätt, använd vår spolplatta som finns vid parkeringen i Ljungfrulinet. 
                     Saknar du nyckel, kontakta oss i styrelsen. 
                     Observera att det inte är tillåtet att tvätta bilen vid våra fastigheter. 
            
 
 
          10.   Tider för kommande styrelsemöte:  
                  Nästa möte är tisdag den 31:a augusti. 
 
          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.  

 


