
 1 

Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening 
2012-11-15 
 
Närvarande 
Per Möller  PM  Ordförande 
Charlotte H Lendrop  CHL  Sekreterare 
Fredrik von Platen  FvP 
Kristin Roos  KR  
Mathias Bergman  MB 
Ola Svantesson  OS 
Lars Sjögren  LS  
 
Frånvarande 
Gunilla Jerndell  GJ 
 
 
 
1. Mötets öppnande  
Ordförande hälsade välkommen. 
 
2. Val av justeringsman 
LS valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
 
3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma 

Rest: – Ska styrelsen ansöka om att skyltarna från Kinells väg, 

V.Fasanvägen & V Mellanvägen blir giltiga?    

Komplicerat med lagarna vad som gäller. Om det ska anmälas finns 

risken att vi måste sätta upp fler skyltar på fler ställen. Beslutade att 

låta de skyltar som finns stå kvar, utan att anmälas. Högerregeln 

gäller! 

 

- Medfinansiering Varjehandan,  Vägföreningen har betalt hela 

Varjehandan minus reklamintäkterna.  

PM pratat med Mats Persson med önskemål att de ska stå för 25% av 

kostnaderna för Varjehandan. Dock har Villaägarföreningen gjort ett 

mycket dåligt resultat i år pga renovering av bryggan. Tillsvidare 

fortsätter Vägföreningen att betala för Varjehandan. Vägföreningen får 

mer insyn och mer att säga till om vad gäller layout och innehåll.  

 

- Korsningen Hasselvägen / Fricksväg: högt gräs + stenen bort.  

PM pratat med Golfklubben angående klippning och stenar. De anser 

dock att stenarna borde vara kvar så att bilarna inte sneddar. KR 

klistrar nya reflexer så att stenarna syns. 
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4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc 
Under hösten har Duvstråket, S.Ljunghusvägen / Fricksväg, V. Mellanvägen & Solidenvägen, 
blivit hyvlade, tumlade & fått pålagt nytt grus. Dessutom har det på många ställen lagts grus 
i håligheter där det behövts som mest. 280 ton grus har lagts på vägarna. 
 
Nästa åtgärd på vägarna (förutom snöröjning!) blir när tjälen har släppt till våren – då 
området kommer att hyvlas samt förbättring enligt ovan utföras på många av vägarna. 
  
 
5. Lägesrapport grönområde etc 
Gallring & slyröjning har skett i zon 2.  
Även rensat för framkomligheten enligt kommunens krav! 
En del återstår av zon 2. Nästa år ska det slyröjas i hela området.  
 
Ansöka om EU-pengar för att få bidrag till skötsel av grönområdena. OS kollar upp till nästa 
möte + från länsstyrelsen. 
 
 
6. Lägesrapport diken & pumpstation 
Det har saxklippts i dikena och klippts längs med dikena. Det har röjts vid rörmynningar och i 
dikena. Allt för att förbättra flödet.  
 
Övergången vid Grindstugevägen har mätts för att se lutning. Denna har bedömts vara ok 
och inga åtgärder har därför gjorts. 
Rördragningarna längs infarterna vid Grindstugevägen har setts över och rensats. 
 
Till våren planeras att se över pumpstationen för rengöring.  
 
PM pratar med ”pumpkillarna” om de rekommenderar att vi ska bygga en liten bod över 
pumphuset eller ej! 
 
Skötselplan dikena - Underhåll varje år för att säkerställa dess funktion, dvs se över flödet i 
diken & rör. 
 
Karta över Ljungskogens dagvatten, diken och dränering läggs ut på hemsidan. MB ordnar. 
 
 
7. Lägesrapport ekonomi 
PM (då GJ är bortrest) redogjorde för resultatrapport. 
 
Göra en budgetplanering vid nästa möte. 
 
GJ fortsätter bevaka det kommunala bidraget på 6000:- som vi fått för lite.  
 
8. Avrapportering av pågående ärende 

 MB – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - genomgång ärenden 

Ranert: MB & OS pratar med honom - igen! 

Framöver går PM & MB runt och lämnar brev / pratar med folk som har tagit Vägföreningens mark 
i anspråk. 
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 PM – Underhållsplan / Investeringsbehov – Diskuterar detta i samband med 
budgetarbetet! Vore bra med en 5 års plan. 

 MB – Hemsidan  

Är nu ordnat med att alla i styrelsen får mail som skickas till info@ljungskogensvagforening.nu. 

Lägger upp så att mail skickas från ”Vägföreningen” när sekreteraren skickar/svarar på mail. 

Lägga upp undersidor på hemsidan för följande område: Grönområden, Vägar, Diken/avvattning. 

MB stänger ner den gamla och gör så att den adressen pekar på den nya! 

KR utbildas av MB och är behjälplig i arbetet med att lägga in information. 

 PM – Blinkande hastighetsskyltar 

Är beställt! Preliminär leverans slutet av november. 

 FvP – Marklov för trädfällning 

Inga nya beslut tagna i kommunen. FvP forsätter bevaka ärendet. 

 

9. Inkomna skrivelser & förslag 
  
 - Toppa tallar / Jan Söderberg  
KR pratat med honom på plats. Han fick besked att Vägföreningen inte toppar träd på vägföreningens 
mark. Ingen åtgärd.  

 -  Sahléns väg / Petra Vegelius 

PM träffat medlem på plats. Grannen har plattsättning på sin uppfart, vilket medför att vattnet därför 
förflyttar sig mot grannens hus (Vegelius). PM även pratat med grannen med plattsättningen, 
plattorna ligger ut ca 2 m på vägföreningens mark. Överenskommelse om att grannen lägger ner en 
dränering i plattorna som tar hand om vattnet samt att vägföreningen lägger på extra grus på vägen 
till våren. 

 - Bastu / Helen Wettergren 

Ärendet är vidareskickat till Bastuföreningen. CHL meddela detta. 

 - Skogning Solidenvägen / Bengt Ohlsson 

PM åker dit och pratar med dem. Önskas insynsskydd så måste detta planteras på egen tomt. 
Vägföreningen kommer inte att återplantera. Gallring har gjorts enligt plan. 

 - Kocks väg / Christer Pernsvi 

Inför tidig vår kommer Kocks väg att ligga bland de prioriterade vägarna. Då kommer hyvling, 
trumling & nytt grus att läggas på. CHL besvarar. 
  
10. Övriga frågor 
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Ny Nätstationsbasering – Vägföreningen har rekommenderat att den ska läggas i hörnan 
Storvägen - promenadstigen, västra sidan, i buskaget. Eon har fått bygglov för detta. 
 
11. Nästa möte… 
Onsdag 30 januari klockan 17.00. LjGK. 
 
12. Mötet avslutades 
 
Ljunghusen  2012-11-15 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
______________________  _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Per Möller 
      
     ______________________ 
     Lars Sjögren 


