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Ljunghedens samfällighetsförening 
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Närvarande: Kenth Grossman, ordf, Joaquin Vallejo v ordf, Stefan Ljungar kassör, 
Britt-Marie Lundström sekr, Erik Holm suppl,  Micke Andersson, suppl, 
Gülcan Hamarcu, suppl, Jan Holmgren uc. 

 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 

Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.  
 

2. Justering av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll justerat. 

 
3. Undercentralen 

Utan anmärkning 
 

4. Samverkan mot brott 
Inget att rapportera. 
 

5. Ekonomi 
Utfallet för fjärrvärmen tom februari är 8,7 % bättre än budget. 
 

6. Skrivelser 
Angående inkommen skrivelse om dagvattenbrunnar och vinteravrinning så 
kommer styrelsen att se till att detta blir åtgärdat så snart som det är möjligt. 
Angående inkommen skrivelse om bättre belysning vid våra lekplatser 
återkommer styrelsen i frågan. Gällande fartguppen i området lämnar styrelsen 
utan åtgärd pga. att vi måste bibehålla fartsäkerheten i området. 
Skrivelse angående ”eget reglage” till fjärrvärmen återkommer styrelsen till. 
 

7. Nyinflyttade medlemmar 
         Vi hälsar våra nyinflyttade grannar i Björnflokevägen 197 välkomna! 
 

8. Övriga frågor 
Parkleken Ripvidet ska byggas om och uppfräschas, en länk till detta kommer 
att läggas upp på vår hemsida så småningom. Gå gärna in och titta på hur det 
är tänkt att det ska bli. 
 
OBS VIKTIGT! 
Vi påminner om garageportbytena, porten skall vara öppen och bilen 
utkörd ur garagen på aktuellt datum (se tidigare utskick). De som missar 
datumet får själva stå för eventuella extra kostnader detta kan medföra. 

 
8.   Kommande möten 
      Nästa styrelsemöte: tisdag 17/4 kl.19.00 
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  Städdagar 2012: 
           
      26/4 18.00 
      14/6 18.00 
      30/8 18.00 
      27/10 11.00           
 
 
 
9.   Avslutning 
      Ordförande avslutade mötet. 

 

 
 
 
 
 

  
 
 Vid protokollet 

Britt-Marie Lundström 
 
 
 
Justeras 
Kenth Grossman Stefan Ljungar 
 
 
 
Protokollet har undertecknats av ovanstående.  
Original finns för påseende hos styrelsen.  
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Information från Garagegruppen  
2012-03-13 

 
 
I samband med monteringen av nya garageportar har det 
framkommit att väldigt många har kvar det grova gruset på 
garagegolven. Detta är inte bra för portens nedre 
gummitätning som slits och kan gå sönder. Detta bör 
åtgärdas för att hålla porten i gott skick. 
Ett alternativ är att ni gemensamt går samman och tar in ett 
pris för en asfaltering av golven, detta har många gjort 
tidigare. Ett andra alternativ kan vara att lägga en eller två 
plattrader i liv med tröskelns insida. Ett tredje alternativ 
kan vara att lägga en tryckimpregnerad planka i liv med 
tröskelns insida, den kan fästas med vinklar i karmens 
insida och portens väggskena. 
 
Med vänlig hälsning 
Boje Lindgren  

 


