Ljunghedens Samfällighetsförening

Styrelsemötesprotokoll , Ljungheden samfällighetsförening
måndagen den 12/10.
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
Genomgång av protokoll 1506. På mötet 1507 var vi inte beslutsmässiga pga
manfall.
3. Undercentralen
Inget att rapportera
4. Samverkan mot brott
5. Ekonomi
- Värmekostnad per september månad ligger 9% bättre än budget ( 81000 kr)
6. Skrivelser
- Gräsklipparen till Ljungfrulinet inköps nästa år. Den modell vi är ute efter är
slutsåld. Hedblomstret har gräsklippare vb.
- Brytpunkten för kyla har nåtts och fjärrvärmen har kickat igång . Om man tycker
det är kallt kolla fönster o dörrar är tätade elementen luftade
7. Aktivitetslista

8. Nyinflyttade medlemmar
9. Övriga frågor
- På förekommen anledning : i städdagens containrar får man bara slänga
trädgårdsavfall, inte möbler, gräsklippare etc.
- Vi kommer inte att bygga ngt tak över spolplattan i år. Processen är på gång men
kommer inte bli av de närmsta året och kommer föregås av diskussion på
årsstämma.
- Styrelsen har fått offert på åtgärdande av buskarna i samfälligheten. Detta ryms ej
inom kommande budget utan flyttas fram ngt år.
- Offert intagen på asfaltsjobb (2 hedblomstret + jungfrulinet + kring
styrelselokalen), inväntar yttreliggare en offert innan beslut.
- Nya offerter kommer intas angående belysning där belysningsgruppen kommer
vara delaktig. Belysningen planeras att åtgärdas 2016.
- Alla brunnar utan 5 är kontrollerade och de som är kvar är ägarna informerade
- Rörmannens besiktning i underjorden gjord. Mindre läckage finns på enstaka
ställen. Detta kommer åtgärdas . Protokoll finns tillgängligt i styrelselokalen.

10. Nästa möte
16/11
11. Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.
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Protokollet är undertecknat av ovanstående. Original finns för påseende hos
styrelsen.

