
Protokoll (2011-07) fört vid styrelsemöte för   

Ljunghedens samfällighetsförening 
Tisdagen den 23 aug 2011 
 

Närvarande: Kenth Grossman ordf., Stefan Ljungar kassör, B-M Lundström 
sekr., 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.  
  

4. Samverkan mot brott  
Inget att rapportera.  
 

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

6. Skrivelser 
Angående reparation av eluttagen i vissa garage är arbetet utlagt på 
reparatör som kommer att åtgärda felen. De som detta berör kommer att bli 
kontaktade. 
 

7. Garagegruppen 
Rörande garageports-arbetet återkommer vi med information under 
september månad. 

    
   8.   Nyinflyttade   
                 Vi hälsar Välkomna till nyinflyttade i 39, 67 0ch 85. 
 
   9.    Övriga frågor           

Inom Ljunghedens Samfällighetsförening har vi två parkeringsplatser som 
är skyltade för handikappade. Vid ett flertal tillfällen har besökare (med 
handikappstillstånd) i vårt område långtidsparkerat sina bilar på 
föreningens handikappsplatser.  
Vi har i Ljunghedens Samfällighetsförening medlemmar som har 
handikappstillstånd. De är beroende av våra handikappsplatser. 
Styrelsens uppfattning är att Ljunghedens Samfällighetsförening i första 
hand skall slå vakt om medlemmarnas behov i olika frågor. När det 
kommer till frågan om våra handikappsplatser är det styrelsens uppfattning 
att dessa platser enbart skall nyttjas av de medlemmar i Ljunghedens 
Samfällighetsföreningen som har ett handikappstillstånd. 

 
 
 



Inom kort kommer vi att sätta upp en tilläggskylt vid 
handikappsparkeringen där det tydligt framgår att, för att  
kunna parkera sin bil på en handikappsplats skall man ha ett 
specialtillstånd utfärdat av styrelsen i Ljunghedens 
Samfällighetsförening. Det tillståndet delas endast ut till medlemmar i 
Ljunghedens Samfällighetsförening.  
Tillståndet skall förvaras synligt i bilen.  
 
 
Med anledning av att det i sommar varit en del störande fester runt vårt 
område, uppmanar vi alla att visa hänsyn och tänka på att inte störa sent 
på kvällar och nätter. 

                         
 
 
 
                   Nästa möte 26 september 19.00  
 

 
  

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


