
 
 

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

sekr, Micael Andersson suppl, Erik Holm suppl,   
 
 

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

2. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll justerat.  

  
3. Undercentralen 

Allt fungerar som det ska.          
 

4. Samverkan mot brott 
Vi ber alla att vara extra vaksamma nu under vinters mörka månader. 
En stulen bil har setts i området. Den framfördes över gräsmattorna i 
Hedblomstret. 
Vår belysning vid Ljungfrulinets sopanläggning vandaliserades i början av 
november. 
 

5. Ekonomi 
Vår kostnad för värmen under  jan-okt är ca 6,7 % över budget.  

  
6. Skrivelser 

Skrivelse har inkommit ang problem med garageport. 
Skrivelse har inkommit ang problem med våra låscylindrar vid 
sopanläggningen Ljungfrulinet 
Vi uppmanar alla att inte själva smörja låsen om de kärvar.  
Kontakta istället styrelsen direkt, så åtgärdar vi det. 
 

7. Aktiviteter 
Den förstörda belysningen vid Ljungfrulinets sopanläggning kommer nu 
åtgärdas. 
 

   8.   Nyinflyttade medlemmar 
                 Inga nyinflyttade 
 
           9.    Övriga frågor 
                  - Förändringar i vårt grundutbud av Com Hems analoga TV-utbud  
                    TV400 relanseras, byter namn till TV11 och ingår från och med 19  
                    januari i Com Hems analoga grundutbud. TV11 kommer att ersätta MTV 
                    i grundutbudet. MTV finns kvar i Com Hems digitala utbud och kommer 
                    ingå i olika paketeringar. För mer info, se hemsidan: www.ljungheden.se 
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                   Belysning vid garagelängorna i hela området 
                   
 
                   
 
                   Belysning vid våra garagelängor 
                   Vi har under hösten haft en arbetsgrupp med belysningsansvarig. 
                   Uppdraget har varit att titta igenom eventuell ny belysning vid  
                   garagelängorna. Tre offerter har inhämtats. 
                   Styrelsen har tagit beslut och accepterat en av offerterna för installation 
                   i januari 2011. 
 
                  Höstens krypgrundsinspektion 
                  Vi saknar inspektionsunderlag från följande längor: 
        Björnflokevägen 103 – 107 
    125 – 131 
    133 – 139 
    159 – 165 
    167 – 173 
    181 – 185 
    187 – 195 
                  Vi ber er att så snart som möjligt inspektera era husgrunder och lämna in  
                  underlaget i vårt inkast till föreningslokalen. 
                    
                    
 
          10.   Tider för kommande styrelsemöte:  
                  Nästa möte är tisdag den 14:e december kl. 19.30. 
 
          11.    Avslutning 
                   Ordförande avslutade mötet.                                    
 
 
 
 Vid protokollet 

Madeleine Aaraas 
 
 
 
Justeras 
Kenth Grossman Stefan Ljungar 
 
 
 
Ovanstående har undertecknat protokollet.  
Original finns för påseende hos styrelsen.  
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