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Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening 
2014-02-11 
 
Närvarande 
Per Möller  PM  Ordförande 
Charlotte H Lendrop  CHL  Sekreterare 
Eva Karlander  EK 
Fredrik von Platen  FvP 
Lars Sjögren  LS  
Ola Svantesson  OS 
Mats Molander  MM 
 
Frånvarande 
Mathias Bergman  MB 
 
 
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:   

- Vägskylt Koltrastvägen – är på gång. Kommer troligtvis vara bytt 

under våren.  

4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc 
Hålor är lagade i hela området, på de värsta ställena.  
Vägarna är lite åtgångna pga av bredbandsgrävningarna. Avvaktar för att se hur Akea 
återställer vägarna.  
 
Snöröjning har skett vid ett tillfälle.  
 
 
5. Lägesrapport grönområde etc 
En tredjedel av västra sidan har höjd- & siktröjning av aboristen Anton S.  
Gallring har utförts i området norr om V. Fasanvägen, ett område i zon 1 som släpat efter 
enligt skötselplanen.  
Hansson har fått påminnelse att han ska ta bort stockarna som ligger vid 
Bergsväg/V.Fasanvägen.  
2014: gallring zon 3 färdigställas samt rest av zon 1. Fortsätter skötselplanen enligt plan! 
 
 
6. Lägesrapport diken & pumpstation 
Läget under kontroll med vatten & pumpstation. 
Ganska höga nivåer just nu på heden samt vid norra utflödet mot Öresund. PM tittar till 
pump och utflödena! 
 
 
7. Lägesrapport ekonomi & budget 
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Skogsvård har gått över budget med ca 200 000:-, ca 100 000:- av dessa beror på 
stormarna under höst och tidig vinter.  
 
B & R räkningar för 2013 har lämnats till revisorn. 
EK & PM får i uppgift att ta fram en 5 årig investeringsplan. Detta görs i samråd med revisor 
Jakob Skanse.  
 
Budgetförslag presenteras på nästa styrelsemöte. 
 
2 medlemmar har inte betalat medlemsavgiften.  
 
 
8. Avrapportering av pågående ärende 

 OS, PM – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - genomgång ärenden 

C-B Friis väg: 

Ännu inte åtgärdat trots muntliga och skriftliga påminnelser. PM tar kontakt med honom. 

Fricks väg: 

Åtgärdat, med halvbra resultat. Vi avvaktar för att se hur växtligheten tar sig. 

Wolkes väg:  

PM haft kontakt med polisen. Ärendet har inte tagits upp än, men kommer troligtvis tas upp under 
våren.  

 MB – Hemsidan & mail  

Förslag från MB att vi vid varje styrelsemöte ska komma in med några rader om vad som är 
aktuellt i de olika ärendena . CHL tar ut de viktigaste punkterna och förmedlar till MB för att 
läggas ut på hemsidan efter varje styrelsemöte. Detta i syfte att göra den viktigaste informationen 
mer lättillgänglig för medlemmarna. 

 LS – Blinkande hastighetsskyltar 

Skylten på Kinellsväg skickades iväg för reparation. Kom tillbaka idag. Skylten i norrgående 
riktning på Storvägen har ändrats så att den inte dimmar ner vid mörker.  M a o from idag är alla 
tre blinkskyltarna i drift!  

 MB – Avtal Europark  

Avtalet är uppsagt med parkeringsbolaget. Avtalet går ut i vår. Nya bolag är kontaktade men inget 
kontrakt skrivet. 

 MB, EK – Medlemsregister –  

EK gått igenom alla medlemmars adresser och lagt in folkbokföringsadresserna. Ska arbeta för att 
få in mailadresser för att kunna maila ut fakturor framöver. Föreslå för årsmötet att vi ska höja 
påminnelseavgiften till minst 250:-. 

 MM, FvP – Skötselansvar (överenskommelser med Ljungskogens Strandbad) 
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MM & FvP tar fram lantmäteriförrättningar. Kontaktar eventuellt bolaget för diskussion om 
förvaltningen av områdets naturmark. 

 FvP, MM – Ljunghusen 11:1 & 11:92 

FvP undersöker hur långt ärendet kommit i kommunen samt dess status. Avvaktar med 
vidare diskussion till nästa möte.  

 MM, CHL – Västra Fasanvägen/ NTF 

MM besvarar medlem.  

 
9. Inkomna skrivelser & förslag 

- Vattensamling / -   Till våren ska vi se över hela svängen då denna nu har blivit för bred och 
därmed inte trafiksäker. I samband med detta ser vi även över avrinningen. Grus har schaktats 
bort för att provisoriskt få bukt på vattensamlingen. 
 

  
10. Övriga frågor 
-Bredbandet – Akea ska återställa gator & gröning där de grävt! Dokumentering finns och 
uppdateringar kommer att ske. Arbetet har gått snabbare än beräknat.  
- Lutande tall, Falkvägen / Storvägen – LS och Anton S ar tittat på trädet. De ansåg inte att 
det förefaller någon risk för att det kommer falla, m a o låter vi det stå. CHL meddelar 
medlemmen som tipsat om trädet.  
 
 
11. Nästa möte… 
 
Måndagen den 7 april 2014 kl 17.30 på LjGK! 
 
12. Mötet avslutades 
 
Ljunghusen  2014-02-11 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
______________________  _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Per Möller 
      
     ______________________ 
     Lars Sjögren 
 
 
 


