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Ljunghedens samfällighetsförening 
Tisdagen den 31 augusti 2010 

Protokoll (2010-07) fört vid styrelsemöte för                                   Sida 1 (2) 

Ljunghedens samfällighetsförening 
Tisdagen den 28 september 2010 

 
Närvarande: Kenth Grossman ordf, Stefan Ljungar kassör, Madeleine Aaraas 

sekr, Mikael Andersson suppl, 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 

Undercentralen fungerar stabilt och bra. 
 

4. Samverkan mot brott 
Bilstöld på Ljungfrulinets parkering ut mot Björnflokevägen! 
En boende i vårt område fick sin bil stulen natten 9-10 september (torsdag-
fredag). Några dagar innan hade det varit inbrott i samma bil.  
Bilen som stals var en grå BMW 5-serie kombi.  
Har du sett något eller har några som helst tips, kontakta Polisen 
omgående på telefon 114 14. 
Vi i styrelsen vill uppmana alla att i största mån ställa in bilarna i garagen. 
 

5. Ekonomi 
Vår kostnad för värmen under  jan-aug  är ca 8,3 % över budget.  

 
6. Skrivelser 

Skrivelse har inkommit angående låsen till sopanläggningen. 
Vi har beställt översyn och ev åtgärd av låsen främst i Ljungfrulinets 
sopanläggning. 
Skrivelse har inkommit angående förfrågan om statistik av sophanteringen. 
Redovisning kommer ske vid nästa årsstämma då underlag kommer finnas 
baserad på två års förbrukning. 
 

7. Aktiviteter 
Belysning till Hedblomstrets sopanläggning är beställd. 
Arbetet med att gjuta fundament till armatur och installera belysning 
kommer genomföras. 
Översyn av våra gemensamma lampor och armatur kommer genomföras 
snarast. 
 
 

   8.   Nyinflyttade medlemmar 
                 Inga nyinflyttade  
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           9.    Övriga frågor 
                  Med anledning av tidigare problem med varmvattnet, har styrelsen i  
                  Ljungheden engagerat Rörmannen AB.                  
                  Vi kommer nu be Rörmannen att göra okulär besiktning i fastigheterna 
                  Björnflokevägen 103-113, samt fastigheten Björnflokevägen 45. 
                  Vi återkommer med mer info till berörda fastighetsägare. 
 
                  Vill du använda stegen som tillhör föreningen och finns vid Ljungfrulinet, 
                  är du välkommen att göra det, men glöm inte att lämna tillbaka den direkt  
                  när du är klar.  
                       
 
          10.   Tider för kommande styrelsemöte:  
                  Nästa möte är tisdag den 26:e oktober 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.  


