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 Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening 
2011-03-28 
 
Närvarande 
Björn Romansoff  BR  Ordförande 
Gunilla Jerndell  GJ 
Per Andersson  PA 
Charlotte H Lendrop  CHL  Sekreterare 
Per Möller  PM 
Kristin Roos  KR 
 
1. Mötets öppnande  
Ordförande hälsade välkommen. 
 
2. Justering 
GJ valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 

Kommunalt bidrag – Kommunen hade betalt ut fel och ska justera mellanskillnaden.  

LjGKs skyltar – BR pratat med Stig Persson, som tog till sig våra synpunkter och de ska 
fundera över huruvida de sätter upp restaurang/shop-skylt. 

Blinkande 30-skyltar – kretskort är beställda. Leveransproblem av kretskort har orsakat 
försening. Förhoppningsvis är det åtgärdat innan majs utgång. 

Åtgärd i vägen på norra sidan – det överenskomna området är asfalterat och därmed är det 
åtgärdat och avslutat.  

4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc 
Vägarna är bra. Saltning kommer att ske vid behov.  
På norra biten av Solbacksvägen har asfalten inte tagits bort ännu. Istället är hålorna 
reparerade, pga av kommunen skulle laga sina brunnslock och då passade vi på att laga 
hålorna samtidigt istället. 
 
5. Lägesrapport grönområde etc 
Inget speciellt utfört. Vår entreprenör åtgärdar när det uppstår behov. 
Städning ännu inte utförd, sker inom kort. 
KR tagit bort klotter på olika ställen runt om i området. 
Fastighetsägare lagt rishög utmed Storvägen utanför sin tomt (utanför sitt bygge), på mark 
som röjdes förra året. Vi bevakar så att det tas bort så att undervegetationen inte förstörs. 
Två skyltar uppdragna, V. Tallbacksvägen & V. Örnvägen. GK har fått i uppdrag att sätta 
tillbaka dem, vilket de lovat göra under denna vecka. 
 
6. Lägesrapport diken & pumpstation 
Spolning utförd längs hela Solbackvägen, från Mellanvägen till Lärkvägen, även från 
Grindstugenvägen till Norra vägen samt en öppen brunn bakom vallen mot Falsterbo vägen.  
 
Pumpserviceföretaget åtgärdar backventiler, inställningar etc innan sommaren.  
PA satt tillbaka kedjan som sitter för locket på södra strandbrunnen, som var borttagen av 
någon. Hålla koll så att det inte tas bort igen. 
 



 2 

7. Lägesrapport ekonomi 
Resultatrapport & balansrapport ok. Likviditeten ser bra ut! 
Revisorerna håller på att granska räkenskaperna. 
 
8. Avrapportering av pågående ärende 

BR – Gemensamhetsanläggning – Bredband.   BR redogjorde för resultatet av 
förhandlingar med Tele 2 och Nordea. Se bilaga 1. Beslöt lägga fram detta som förslag 
på årsmötet enligt det uppdrag styrelsen fick vid förra årsmötet. Förslaget är ett 
erbjudande från Tele 2.  

PA/KR/FvP/CHL – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark (inkl brevmall).  
Inväntar brevmall från FvP. 

BR/GJ - Stormöte 15 maj - Vägföreningen har tre punkter på mötet, Vägmark, 
Bredband samt Diken & pumpstation.  

PA – Asfaltering Kinellsväg - Två offerter har tagits in och det mest fördelaktiga har 
antagits i samråd med Vägverket. På utfört arbete får vi 40 % i bidrag av Vägverket. BR 
frågar Vägverket om råd angående stenval Y1B 8-11. När arbetet startar kan det 
slutföras på en till två dagar. Målet är att arbetet ska vara utfört innan midsommar.  

9. Inkomna skrivelser  

- Återplantering Parkvägen/ V Strandvägen / Anina Söderlund 

CHL besvarar med kopia på brev från 2008.  

- Solnedgången/ Ottergren 

Information till styrelsen att de ombett Granberg att ta bort anläggningen innan majs 
utgång. 

- Dränering Grindstugevägen / Marie Bergström-Rees 

PM haft kontakt med henne samt haft möte på plats. De bekostar all grävning etc ut till 
diket. Vi godkänt att de leder ut vattnet i vårt dike från denna hårt vattendrabbade tomt.  

- Växtval Storvägen/V.Falkvägen / Marie Carlsson 

Vi kan inte ha synpunkter på fastighetsägares växtval. Dock kan vi påtala att 
vägföreningens mark inte får tas i anspråk. Den ska fortsatt ha Ljungskogenkaraktär, 
med naturgräs etc. Marken får gärna skötas, ses efter, men inte tas i anspråk! 

- Fällning av träd i skogen /Hans Ranert 

Vägföreningen ska plantera tallar när han flyttat in sina tunnor med kringbyggnad. BR 
kommit överens med honom om detta.   

10. Övriga frågor 
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CHL maila Tobias Neumann angående SBBSs mail angående förändringen av service på 
hemsidan. 
 
På REVs hemsidan finns att läsa om att extra bidrag skulle betalas ut till Vägföreningar pga 
den hårda vintern. Bevaka om och när denna utbetalning sker.  
 
KR informerar att det gamla ärendet angående bidrag för skogsskötsel inte längre är aktuellt. 
Inte längre möjligt att få detta bidrag. 
 
Motionen: Styrelsen beslutade att inte ställa sig bakom motionen med anledning av att det 
inte står i Ljungskogens Vägförenings förrättning att driva lekplats inom området samt att ett 
bifallande troligen skulle medföra en höjning av medlemsavgiften vilket inte överensstämmer 
med Vägföreningens prioriteringar i budgeten. Styrelsen anser att istället måste bla 
vattenavrinningen från området lösas. Detta i sig kan innebära förhöjda medlemsavgifter. 
Styrelsen tror att det kan bli svårt att driva igenom två höjningar alternativt en större. Men 
till sist är det upp till medlemmarna att avgöra i denna fråga.  
 
Samrådsmötet: CHL gick igenom protokollet från samrådsmötet som hölls den 29 april. 
Vägföreningens punkter att åtgärda: laga spången till bryggan från Storvägens parkering. PA 
pratar med snickare om att åtgärda detta samt med vår entreprenör om att först gräva fram 
spången. Även höra om han kan ta på sig att underhålla spången under sommaren, dvs 
sopa 1 ggn/v under juni-augsti. Se till att trasiga cykelställ tas bort. PA ser till att p-platserna 
städas, just nu från glassplitter.   
Angående husbilar kollar PA med parkeringsbolaget angående möjligheten att antingen 
ändra maximal parkeringstid till 12 h alternativt ändra tillåten parkering endast fram till 
klockan 22.00. (från 05.00).  
 
Vita stolpar: KR undrar om vi ska måla om stolparna vid infarten. Hon har tvättat dem nu. 
Beslutades att vänta med målningen till nästa år.  
 
11. Nästa möte 
Nästa möte är den 4 juli klockan 18.30 hos GJ på Porsvägen. 
 
12. Mötet avslutades 
 
Ljunghusen  2011-05-09 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
______________________  _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Björn Romansoff 
      
      
    ______________________ 
     Gunilla Jerndell 


