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Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening 
2012-03-26  
 
Närvarande 
Per Möller  PM  Ordförande 
Charlotte H Lendrop  CHL  Sekreterare 
Gunilla Jerndell  GJ 
Per Ingolf Andersson  PA  
 
Frånvarande 
Fredrik von Platen  FvP 
Kristin Roos  KR 
Staffan Persson  SP 
Mathias Bergman  MB 
 
 
1. Mötets öppnande  
Ordförande hälsade välkommen. 
 
2. Val av justeringsman 
PA valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
 
3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma 

Rest: 

4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc 
Planerar att ta bort beläggningen på Solbacksvägen mellan Fasanvägen & Lärkvägen  
eftersom asfalten är ”slut” och ständigt måste lagas.  
 
Alla vägar hyvlades vecka 12. Saltning sker under denna vecka. 
Framöver kommer det att läggas på extragrus vid behov, då det på vissa ställen kommit upp 
en del större stenar.  
 
5. Lägesrapport grönområde etc 
Höjd & siktröjning är gjord längs hela Kinellan. Detta arbete kommer att fortsätta på en del 
andra vägar.  
 
6. Lägesrapport diken & pumpstation 
Vattennivån i området är mycket bra, dvs lågt! 
Rör mellan Ljungstigen, Duvstråket, Mellanvägen som tidigare varit igensatt, är spolat och 
fungerar nu bra.(5,5 ton sand spolades bort)  
 
På pumpstationen har elkablar justerats samt montering av skyddsrör utförts.  
 
7. Lägesrapport ekonomi 
Budgetförslag för 2012 justerades och fastställdes. Bilaga 1. Styrelsen föreslår att 
medlemsavgiften höjs till 1750:-. 
Revisorerna har fått räkenskaperna för 2011 för granskning.  
 
 
 
8. Avrapportering av pågående ärende 
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 MB – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark  - genomgång ärenden  

 MB ej närvarande för rapportering.  

 PM, PA & SP – Underhållsplan – gruppen har ännu ej haft möte.  

 MB – Hemsidan – visas i april… 

 PA – Blinkande 30-skyltar –  

 CHL varit i kontakt med kommunen för att få låna blinkande skyltar som visar 
bilistens fart. Kommunens skyltar är dock uppbokade av dem själva under hela 2012. PM tagit in 
offert för att köpa sådan blinkskylt. Diskussion huruvida vi skulle prova detta . PM och CHL var för 
att prova, GJ och PA tyckte att ärendet skulle bordläggas till nästa möte. Då ordförandes röst 
gäller vid lika röster, beslutades att vi ska ta skylt på prov i två veckor för en kostnad av 1000:- 
plus frakt och moms från företaget Infracontrol. På nästa styrelsemöte kommer frågan att 
diskuteras vidare. 

 PM/SP –Vattennivåerna - offerter tas in från konsulter för att få ett kostnadsförslag 
på deras arbete för att ta fram åtgärder för vattennivårena inom Ljungskogen för att sedan kunna 
presentera detta på årsmötet, enligt motionen från Karin Sjögren mfl! 

 
9. Inkomna skrivelser 

 - Midsommar hemsida etc / Jens Ismunden  ….Hemsida & dränering ok. Området 
kring vattentornet är röjt. Resterande ”bråte” är villaägarföreningens dansbana. 
Midsommarfirandet är redan med häst & vagn! Vägföreningen kan inte upplåta mark för att så 
midsommarblommor – detta är inte en naturlig del i Ljungskogens fauna, dessutom tillhör inte 
marken vägföreningen! Skogsområdet längs Örnvägen ska förbli en naturlig skog – det är det som 
är Ljungskogen! 

 - Katarina Jung / grusväg – det ska inte vara någon vändplats i slutet av Wolkes 
väg, varför vägen är åtgärdad så pass som vi kan och bör se efter den. 

 - V.Fasanvägen /Lars Samuelsson – vägbulor är inte ett bra alternativ enligt 
trafiksäkerhetsutredningen. Inte heller utryckningsfordon förespråkar sådana hinder.  
 - V.Fasanvägen /Magnus Stenberg – som ovan 
 - V.Fasanvägen /Martin Arntell – PA & PM tittar på om det skulle vara möjligt att 
göra infarten till V.Fasanvägen något smalare för att på så vis reducera hastigheten! 
CHL svara på alla skrivelser. 
  
10. Övriga frågor 
Årsmöte – 3 juli 2012 klockan 18.00 på Ljungenskolan! 
 
Styrelsens juridiska & ekonomiska ansvar, försäkringar etc. GJ gick igenom vilka försäkringar 
som föreningen har. Skyddet ser bra ut! De blinkande Vägskyltarna på Storvägen är 
försäkrade med en kostnad av 1750:- per år. Vi ska fundera på om vi behöver denna 
försäkring. 
 
11. Nästa möte 
Nästa möte är den 7/5 2012 klockan 18.00 på LjGK. 
Mötet därefter är den 2/7 klockan 18.00, plats meddelas senare! 
 
12. Mötet avslutades 
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Ljunghusen  2012-03-26 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
______________________  _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Per Möller 
      
     ______________________ 
     Per Andersson 


