Ljunghedens Samfällighetsförening

Styrelsemötesprotokoll 1504, Ljungheden samfällighetsförening
måndagen den 18/5 2015
Tid:
1900
Plats:
Styrelselokalen
Närvarande: Kenth Grossman – ordförande ;Joakim Vallejo vice ordförande;
Stefan Ljungar – kassör; Erik Holm – sekreterare; Marianne Petri
Hemvik, Mikael Alesch - suppelant
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Ordförande förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes.
2. Justering av föregående mötesprotokoll
3. Undercentralen
-TMK (fiberinstallatören) har som nämndes i förra protokollet önskat bättre
ventilation i undercentralen med tanke på fiberinstallationen. Vi har kontrollerat
temperaturen i undercentralen och den ligger inom installationens toleransnivå. Vi
fortsätter med mätningar för att kontrollera om temperaturen håller sig inom
gränserna även under sommaren.
-Styrelsen har beslutat att tillsvidare inte byta ut proppar mot automatsäkringar i
undercentralen.
-Styrelsen påminner om att man måste anmäla om man byter element eller på annat
sätt påverkar samfällighetens värmesystem . Med dålig information kan det annars
tolkas som läcka i systemet.
4. Samverkan mot brott
- I ”Mitt i västerort” varnar polisen för att det varit mkt cykelstölder i västerort senaste
veckorna. In eller fastlåsning o märkning av cyklar rekommenderas.
http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mivt .

5. Ekonomi
- Värmekostnad per april månad ligger 18% bättre än budget (96000 kr).
- Offert intagandet för ombyggnad av styrelselokalen är i slutfasen.
6. Skrivelser
- På förekommen förfrågan : det är bara administratören som kan logga in på
Ljunghedens hemsida. Det finns ingen dold information för medlemmarna.
7. Aktivitetslista
8. Nyinflyttade medlemmar
Nyinflyttade samfällighetsmedlemmar på Björnflokevägen 51 hälsas välkomna av
styrelsen.
9. Övriga frågor
-Slamsugning av brunnar kommer ske under maj månad.
-Sandbyte påbörjas och gungdjur tillfixas troligen under nästa vecka.
-Äppelträd planteras på hedblomstret lekplats nästa vecka.
- Information finns även på Facebook : Ljunghedens samfällighetsförening .
- Kabel tv boxar (icke inspelningsbara) kommer inom kort levereras till oss.
Boxarna är unika för varje hushåll och vi delar ut ett infoblad (var o hur de hämtas)
när de kommit.
- Nästa städdag torsdag 11/6 kl 18.30

10. Nästa möte
Måndag 15/6 kl 1900
11. Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.
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Protokollet är undertecknat av ovanstående. Original finns för påseende hos styrelsen.

