Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening
2011-03-28
Närvarande
Björn Romansoff
Gunilla Jerndell
Per Andersson
Charlotte H Lendrop
Per Möller

BR
GJ
PA
CHL
PM

Ordförande
Sekreterare

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen.
2. Justering
PM valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Föregående mötesprotokoll
Återplantering Parkvägen/Strandvägen – Faktura plus påminnelse har gått ut till
fastighetsägaren. Inte betalt eller hört av sig! GJ skickar ut ännu en påminnelse.
Tidningstunnor – Alla är borttagna. Även staketen är borttanga.
Blinkande 30-skyltar – leverantören kommer att reparera kretskorten som är sönder på båda
skyltarna. Kommer att vara igång igen i slutet av april.
Villaägarföreningens stormöte – Söndagen den 15 maj på LjGK! Våra ärende: 1) Vägmark,
hur den ska användas! (ej plantera, ej lägga upp komposter etc). 2) Informera om dike,
pumpstation, dränering etc. 3) Bredbands situationen.
4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc
Hyvling utfördes under v 12, saltning & vattning sker under v 13. Ljungskogen är det första
området som fått detta utfört i år!
5. Lägesrapport grönområde etc
Grenar mm har röjts efter vinters snöstormar.
Entreprenör få i uppgift att städa lite inom området.
KR lägga in på hemsidan att rishögar ska bort innan fåglarna bygger bo, samt varna för
brandrisken!
6. Lägesrapport diken & pumpstation
Dikena har rensats där det behövts, även igensatta galler har rensats. Har medfört bra fart
på flödet i dikena.
PM haft kontakt med pumpserviceföretaget som anser att vi bör förändra vissa inställningar
av pumparna. Bör även sätta in backventilerna. Fått offert på detta, ca 25 000 SEK + moms.
Styrelsen anser att vi ska utföra denna åtgärd!
Spolbilen kommer nästa vecka, dvs v 14, och spolar längs Solbacksvägen och från
Grindstugevägen upp till Norra vägen.
Södra delen: Golfklubben har åtgärdat hålet i röret. Flödet är mycket bra nu! Spolar södra
delen till hösten.
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7. Lägesrapport ekonomi
Fått mindre i kommunalt bidrag än i fjor, ca 9000 SEK mindre. BR kontaktar kommunen och
tar reda på varför.
Budgeten: genomgången & fastställd! Se bilaga 1 alternativt i Varjehanda 2011.
8. Avrapportering av pågående ärende
BR – Gemensamhetsanläggning – Bredband. Inget nytt. Alla offerter ligger högre
än vad styrelsen fick mandat att arbeta med.
PA/KR/FvP/CHL – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark (inkl brevmall).
CHL kontaktar FvP för att sammanställa brevmallen.
PM – Parkerings bolag -avtal. PA förhandlat med parkeringsbolaget; 55% till
Europark, 45% till LjVF, från första kronan. Avtalet gäller fr o m 2011-06-01. (tidigare
avtal var 60% till Europark, 40% till LjVF, efter de första 20 000 SEK som tillföll
Europark.)
BR/PM – Dräneringsplan söder. Se punkt 6 ovan.

9. Inkomna skrivelser
- Brister i vägnätet / Norra Ljunghusens samfällighetsförening
BR kollat vägen och anser att det är en håla/dålig kant som vi bör åtgärda, plus hålan i
kurvan. Detta gör vi när vi har andra asfaltsarbeten inom vårt område. Troligtvis under
2:a kvartalet 2011. PA ansvarig för åtgärd. CHL besvarar Norra Ljunghusens
samfällighetsförening.

- Brev ang Solnedgången/ Ottergren
BR svarat Ottergren.

- Vägunderhåll / J Karyd
S.Ljunghusvägens östra del kommer att saltas & vattnas under v 13. CHL besvarar.

10. Övriga frågor
Varjehanda: Villaägarföreningen håller i arbetet. Deadline 28 april. Verksamhetsberättelse &
budget klart till dess
LjGK, vill komplettera sina skyltar vid Storvägen & Kinellsväg. Vi anser att det är onödig
information, då detta är självklart i det starka varumärke som Ljunghusens Golfklubb är. Men
om de absolut vill ha dessa skyltar, godkänner vi det.
Beslutade ha årsmötet tisdagen den 5 juli 2011 klockan 18.00 på Ljungenskolan. PA bokar
lokal.
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11. Nästa möte
Måndagen den 9 maj 2011 klockan 18.30 hos BR.
Nästa möte igen är 4 juli klockan 18.30 hos GJ på Porsvägen.
12. Mötet avslutades

Ljunghusen 2011-03-28
Vid protokollet

Justeras

______________________
Charlotte H Lendrop

_______________________
Björn Romansoff
______________________
Per Möller
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