
 
 
 
 
 

Närvarande: Kenth Grossman ordf, Joaquin Vallejo vice ordf, Stefan Ljungar 
kassör, Madeleine Aaraas sekr, Britt-Marie Lundström 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 

Allt fungerar som det ska.   
 

4. Samverkan mot brott 
Vi får återkommande information från Västerortspolisen och den senaste 
rapporten därifrån visar att det varit lugnt i vårt område för närvarande. 
Stort fokus 2011 för Västerortspolisen, kommer att vara att minska 
bostadsinbrotten samt den ungdomsrelaterade brottsligheten. 
Intresset att vara med och hjälpa till, t ex som Polisens volontärer, är stort 
och flera utbildningar är planerade under våren. Är Du intresserad av att 
hjälpa till, eller veta mer om vad detta skulle innebära t ex inom vårt 
område, hör av dig till oss i styrelsen. (styrelsen@ljungheden.se) 

 
5. Ekonomi 

Vår kostnad för värmen under  jan-dec 2010 blev 7 % över budget.  
Se även nedan under ”Årsstämman”. 

  
6. Skrivelser 

Skrivelse har inkommit angående eventuellt borttagande av gammal häck i 
Hedblomstret. 
Styrelsen behandlar ärendet. 

 
   7.   Nyinflyttade medlemmar 
                 Vi hälsar våra nyinflyttade grannar i Björnflokevägen 51 välkomna! 
                 På förekommen anledning vill vi påminna om att Du som säljer en 
                 fastighet inom samfälligheten, ska meddela styrelsen namnen på de 
                 nya ägarna. 
 
           8.   Övriga frågor 
                 - Belysning vid garagelängorna i hela området 
                 Ett elfel som påverkat gatubelysningen i kvarter jungfrulinet är nu  
                 avhjälpt. Samtliga belysningsstolpar fungerar nu i Jungfrulinet igen.    
                 Tack Sten Olsson för idogt sökande!                
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                  Årsstämman 
 
                  Datum:  Tisdag den 22:a februari 2011 kl. 19.00 
                  Plats     : Björnbodaskolans matsal  
 
 
                  Stefan Ljungar gick igenom det preliminära bokslutet för 2010 och gav 
                  även förslag på planerad budget för 2011 och kommande investeringar  
                  på både medellång och kort sikt. 
 
                  Med anledning av detta vill vi återigen påminna om vikten att delta  
                  vid årsstämman och att ta del av den information och förslag på  
                  investeringar inom vårt område, som kan komma att påverka Dig  
                  och Din familj. 
                  Välkomna! 
 
     
 
     9.   Tider för kommande styrelsemöte:  
 
          10.    Avslutning 
                   Ordförande avslutade mötet.                                    
 
 
 
 
 Vid protokollet 

Madeleine Aaraas 
 
 
 
Justeras 
Kenth Grossman Stefan Ljungar 
 
 
 
Protokollet har undertecknats av ovanstående.  
Original finns för påseende hos styrelsen.  
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