
Protokoll (2011-02) fört vid styrelsemöte för   

Ljunghedens samfällighetsförening 
Tisdagen den 8:e mars 2011 
 

Närvarande: Kenth Grossman ordf, Joaquin Vallejo v 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. Justering av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll justerat.  

  
3. Undercentralen 

Allt är som det ska. 
  

4. Samverkan mot brott 
Inbrott har skett i ett av Samfällighetens garage. 
 

5. Ekonomi 
Utfallet för januari är 12 % bättre än budgeterad värmekostnad. 
Förbrukningen blev 204,1 MWh för januari.och det är 19,6 % bättre än 
budget i förbrukning. 
Vi kommer lägga ut information och statistik på hemsidan om våra olika 
anläggningar, bl a sopanläggningen och värmeunderhållet. 

 
6. Skrivelser 

Skrivelse har inkommit angående problem med ena låset på 
sopanläggningen i Ljungfrulinet. 
Styrelsen tittar på låset igen och åtgärdar det om så behövs. 
 
Skrivelse har inkommit angående borttagande av häck i Hedblomstret. 
Offert kommer inhämtas. 
Styrelsen återkommer med beslut under våren. 
 
Skrivelse har inkommit angående snedväxta lönnar, (hänger över 
gångväg). 
Offert har inhämtats och en arborist har konstaterat att en av lönnarna 
bör fällas och den andra beskäras. Styrelsen beslutade att så kommer ske 
och arbetet blir mellan juli-sept. 
 

   7.   Nyinflyttade medlemmar 
                 Vi hälsar våra nya grannar på Björnflokevägen 141 välkomna! 
  

8. Övriga frågor 
Gångväg från parkering i Hedblomstret 
Styrelsen har frågan i beaktande och kommer ta beslut längre fram. 



 
 

 
 

 
 
Vårens städdagar: 
Torsdag  28 april kl. 18.00 
Torsdag  16 juni  kl. 18.00 
Torsdag  25 augusti kl. 18.00 
Lördag   15 oktober  kl. 10.00 
 
 

9. Byte av garagedörrarna. 
Enligt beslut på årsstämman 2011-02-22, kommer en arbetsgrupp arbeta 
fram förslag, ta in offerter och information.     
Ansvarig styrelsemedlem (Joaquin Vallejo), kommer sammankalla 
arbetsgruppen snarast. 
De planerade inbetalningarna, kommer ske i oktober 2011 och maj 2012 
via separata inbetalningskort.  
Summan vid dessa tillfällen är ca 3500 kr per tillfälle och är endast 
riktmärken. 
Slutbetalning blir oktober 2012. 
OBS! Preliminära summor! 
Löpande information kommer i styrelseprotokoll och på hemsidan. 
(www.ljungheden.se) 
Övrig nuvarande information finns i årsstämmoprotokollet. 
 

10. Nästa möte 
Tisdag den 12 april kl. 19.00 
 
 
 
Vid protokollet 
Madeleine Aaraas 
 
 
 
Justeras: 
Kenth Grossman   Stefan Ljungar 
 
 
Protokollet har undertecknats av ovanstående.  
Original finns för påseende hos styrelsen.  
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