
 

Protokoll 12-05 fört vid styrelsemöte för Ljunghedens 
Samfällighetsförening Tisdagen den 11 Juni 2012  
 

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 
Ordföranden öppnade mötet och dagordningen godkändes 

 
2.  Föregående mötesprotokoll  

Protokoll från 12-04 godkändes och lades till handlingarna 
3.  Undercentralen 

 Det finns ett moderniseringsbehov. Se under punkt 5. 
4.  Samverkan mot brott 
      Inget att rapportera.  
 
5.  Ekonomi 
      Utfallet för Maj blev 10,4% bättre än budget. I pengar är det 70 000 kr. 
 
      De pengarna  behövs. Vi står inför en upprustning av vår Undercentral. 
      Det finns delar i den som har passerat sista förbrukningsdatum.  
 
      Vi har fått en offert från Siemens. Vi kommer att ta in fler offerter. Trolig  
      kostnad för den modernisering som vi  genomför är runt 400 000 kr.    
     Pengarna kommer vi att ta ur fonden. Förhoppningsvis kommer arbetet att 
      ske någon gång under sommaren. 
 
6.  Skrivelser 
     Vi har fått ett förslag från en boende där det framförs att det är bra om  
      skrivelser bifogas i styrelseprotokollen. Ett bra förslag. Det kommer att  
      genomföras. 
 
      Styrelsen har i ett par protokoll aviserat att vi vill lägga ut styrelseprotokollen  
      på vår hemsida samt att vi mejlar ut protokollen till fastighetsägare som så  
      önskar.  
 
      Ni som vill ha styrelseprotokoll via mejl skall fylla i talongen i nedre delen av  
      det här protokollet.        
 
      Ni som vill ha det som tidigare, att styrelseprotokollen delas ut i er 
      postlåda skall fylla i talongen i nedre delen av det här protokollet.  
 
     
 7   Aktivitetsplanen 
 
     Om ni har trasiga vägguttag i garagen, hör av er till styrelsen ( ni som 
     tidigare hört av er behöver inte göra det en gång till). 

 
I samband med installationen av de nya garagedörrarna framkom det att  
garage som har grus som underlag bör åtgärdas för att inte gummilisten 
längst ner på dörrarna skall skadas. 
Jonas Möllerborn kommer att V 25 provgöra ett garage.fter sommaren skall 
de återstående garagen åtgärdas. 



 
8. Nyinflyttade medlemmar 
    Vi hälsar de nya fastighetsägarna  på Björnflokevägen 157 välkomna till  
     föreningen. 
 
9. Övriga frågor  
    Vår sekreterare Britt-Marie lämnar styrelsen. Vi vill tacka  Britt-Marie  
     Lundström för sitt engagemang för föreningen. Gülcan Hamurcu, 
     suppleang i styrelsen, tar över som sekreterare i föreningen. 
 
     En skrivelse från styrelsen kommer snart att delas ut till samtliga  
     fastighetsägare. Skrivelsen försöker bringa klarhet i vad en  
     gemensamhetsanläggning är, och hur vi fastighetsägare skall förhålla  
     oss till det.  
 
    Styrelsen avser att inhandla en bärbar dator till föreningen. Det skall nyttjas  
     av sekreteraren. 
 
10. Tider för kommande möten 
      Nästa styrelsemöte är 2012-08-21 kl 1900 
 
11. Avslutning 

            Ordföranden avslutade mötet. 
 
Vid protokollet Kenth Grossman 
 
Justeras                                                                Justeras 
Stefan Ljungar                                                Joakim Vallejo 
 
Protokollet är undertecknat av ovanstående. Original finns för påseende 
hos styrelsen.   
                                                    
                                                                           
 

Fyll i nedanstående uppgifter om du vill ha styrelseprotokoll via mejl eller 
utdelade i din postlåda. 
 
Jag vill ha protokollen via mejl  ……       Jag vill ha protokollen utdelade ……..  
 
 
Namn…………………………………………………………………………….. 
 
 
Adress…………………………………. Tel…………………………………….. 
 
OBS Klipp och lämna Talongen till Gülcan Hamurcu Björnflokevägen 59 

 


