
Protokoll (2011-05) fört vid styrelsemöte för   

Ljunghedens samfällighetsförening 
Tisdagen den 10:e maj 2011 
 

Närvarande: Kenth Grossman ordf, Joaquin Vallejo v ordf, Stefan Ljungar 
kassör, B-M Lundström sekr, Micael Andersson suppl,  

                     Erik Holm suppl 
 

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. Nu när sommaren står för dörren kan man vara 
observant på att det kan förekomma störningar angående varmvattnet, i så 
fall så kontaktar man styrelsen omedelbart. 

  
4. Samverkan mot brott 

Var uppmärksamma på oseriösa hantverkare/asfaltsläggare från Irland och 
Storbritannien som florerar i distriktet under vår och sommartid. Inga inbrott 
har skett i våra områden.  
 

5. Ekonomi 
Utfallet till och med april är 7 % bättre än budget. 
  

6. Skrivelser 
Inkommen skrivelse angående nya skyltar med satellitfoto på området, 
styrelsen lämnar detta utan åtgärd tills vidare. 
Inkommen skrivelse med frågor angående fonden, frågan kommer att 
besvaras av kassören. 
Inkommen skrivelse angående byte av en stenmur vid en fastighet, detta är 
okej enligt styrelsen. 
Inkommen skrivelse angående skadat kantbräda vid ett av garagen i 
Jungfrulinet, detta ska åtgärdas. 
Inkommen skrivelse angående handikapplatserna dessa står på privat 
mark och får endast användas av boende i området, skyltar ska beställas 
som förtydligar detta. 

 
7. Övriga frågor 

Vi påminner om att spolplattan nu har öppnat och att det är förbjudet att 
tvätta bilen på annat ställe inom samfälligheten ur miljösynpunkt. 
 
För kännedom så har Madeleine Aaraas tagit ett uppehåll som sekreterare 
och jag, Britt-Marie Lundström, tar uppdraget tills vidare. 
  

    
    

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

8. Garagedörrarna 
2 offerter till garagedörrarna är intagna, gruppen har varit och tittat hos 
dessa två leverantörer, man ska ta in ytterligare offerter och 
garageprojektgruppen ska ha ett möte efter alla offerter inkommit. 
 
 
Nästa styrelsemöte är 14 juni 19.00  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
B-M Lundström 
 
Justeras: 
Kenth Grossman   Stefan Ljungar 
 
 
Protokollet har undertecknats av ovanstående.  
Original finns för påseende hos styrelsen.  

Protokoll (2011-05) fört vid styrelsemöte för 
Ljunghedens samfällighetsförening 
Tisdag den 10:e maj 2011 


