
Protokoll (12-03) fört vid styrelsemöte för  Sida 1 (2) 

Ljunghedens samfällighetsförening 
Tisdag 17 april 2012 
 

 Besök oss på www.ljungheden.se 

Närvarande: Kenth Grossman, ordf., Stefan Ljungar kassör, 
 Britt-Marie Lundström sekr. 
 

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 mars månad är 12,5 % bättre än budget. 
 

6. Skrivelser 
Det enda sätt att reglera inkommande fjärrvärme är med shunten som sitter i 
trappförråden i våra hus. Med Shunten kan man inom en begränsad 
temperaturskala reglera inkommande fjärrvärme. Det är inte möjligt att på 
annat sätt reglera sin inkommande fjärrvärme. 
 

7. Övriga frågor 
Krypgrunden: 
Rörmannen kommer att göra en besiktning av krypgrundarna under våren, 
men det är viktigt att vi själva fortsätter med våra egna inspektioner, de ska 
göras vid städdagarna i juni och oktober. 
 
Om någon får problem med de nya garagedörrarna bör ni kontakta styrelsen. 
 
Vi väntar in en offert av Jonas Mölleborn för åtgärd av de garagegolv som inte 
är asfalterade.  
 
Med tanke på miljön har vi diskuterat om vi kan lägga upp protokollen på 
hemsidan istället för att kopiera upp och dela ut dem i brevlådorna, det går åt 
en del papper, därför vill vi gärna ha synpunkter på detta, ex. om det är några 
boende som absolut inte har tillgång till någon dator. Vi kommer 
fortsättningsvis dela ut papper för städdagar etc. i brevlådorna. Ni som ev. inte 
har tillgång till dator kan ju höra av er till oss med synpunkter.  
 
Garagen är en del av gemensamhetsanläggningen. Det innebär att man som 
Fastighetsägare inte själv får bestämma vad som skall förvaras i garaget. 
Garagen är inte förråd utan de skall användas till parkering av bilar.  
 
 Det är varje Fastighetsägares ansvar att ställa in sin bil i garaget.  
 
 
 



Protokoll (12-03) fört vid styrelsemöte för  Sida 2 (2) 

Ljunghedens samfällighetsförening 
Tisdag 17 april 2012 
 

 Besök oss på www.ljungheden.se 

 
8.   Kommande möten 
      Nästa styrelsemöte: tisdag 15 maj  kl.19.00 
 
      Nästa städdag torsdag 26 april kl.18.00  
 
 
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.  


