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Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening 
2011-07-04 
 
Närvarande 
Björn Romansoff  BR  Ordförande 
Gunilla Jerndell  GJ 
Per Andersson  PA 
Charlotte H Lendrop  CHL  Sekreterare 
Per Möller  PM 
Fredrik von Platen  FvP 
Kristin Roos  KR 
 
1. Mötets öppnande  
Ordförande hälsade välkommen. 
 
2. Justering 
PA valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
 
3. Föregående mötesprotokoll 

– Blinkande 30-skyltar 

Åtgärdat innan midsommar, dock fungerar bara den i norrgående riktning. Den i 
södergående riktning väntar fortfarande på reservdelar. Förhoppningen är att den blir lagad i 
augusti. 

– Återplantering Parkvägen  

Denna punkt flyttas till nästa möte! 

– Trädfällning/Hans Ranert  

Vägföreningen har planterat 5-6 tallplantor på grönområdet. BR prata med Ranert ang 
flytten av hans tunna. 

– Bidrag pga av hård vinter…  

2080:- i extra bidrag har idag kommit från staten! 

– Städning av Storvägs spängerna  

Vår entreprenör är vidtalad. Arbetet utförs 1 ggn per vecka, fredagar! Fungerar utmärkt! 

Cykelställen, de trasiga, är borttagna! 

4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc 
 
Vägarna har varit fina hittills. Imorgon hyvlas vissa vägar och ALLA vägar saltas och vattnas 
under de närmsta dagarna! 
 
5. Lägesrapport grönområde etc 
Slyröjning kommer att ske i september i hela området.   
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6. Lägesrapport diken & pumpstation 
De senaste dagarna har pumpstationen arbetat mycket hårt (i skyfallen) – vilket har fungerat 
bra! Service av pumpstationen kommer att ske i mitten av augusti. 
 
7. Lägesrapport ekonomi 
Räkningen för kommande års medlemsavgift kommer att skickas ut först i augusti för att 
invänta Villaägarföreningens årsmöte så att vi kan göra gemensam debitering.  
Revisorerna har granskat och godkänt det hela! 
 
 
8. Avrapportering av pågående ärende 

 BR – Gemensamhetsanläggning – Bredband 

Arbetet med bredband är enligt våra stadgar inte en fråga som ska ligga inom 
Vägföreningen. På årsmötet redogör ordförande att styrelsen inte kunnat finna en ekonomisk 
lösning i enlighet med uppdraget från förra årets årsmöte. Vi förslår därför att om det finns 
intresserade inom området så kan de bilda en grupp som arbetar vidare med frågan. Vi 
erbjuder gruppen att göra ett utskick med räkningen för medlemsavgifterna för att finna ut 
intresset i frågan. 

 PA/KR/FvP – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark (inkl brevmall) 

FvP återkommer med mall innan nästa möte! 

 PA – Asfaltering Kinellsväg 

Arbetet skulle utförts i början av juni, men pga av förseningar från entreprenörens sida 
har det blivit förskjutet till slutet av augusti. Lagningar av de asfalterade vägarna utförts 
under den gånga veckan.  

PA föreslår att vi ska använda en större storlek av sten i själva asfalteringen dels för att 
det förlänger livslängden på vägen, dels för att utseendet på vägen då blir mer likt det 
som den alltid haft. Detta medför en kostnad på ca 2,50/ m2. PA frågar Svevia, som 
betalar 40%, om det är ok att vi tar en annan sten än den de föreslagit. Föreslå att vi 
betalar merkostnaden själva och de betalar 40% av det billiga alternativet. 

 PA – Husbilsparkering 

Nya skyltar är uppsatta vid parkeringarna att parkering endast är tillåten för personbilar. 
P-bolaget bötfäller husbilar som står på parkeringsplatsen!   

9. Inkomna skrivelser  

 - Parkering Kocks väg / Leif Andersson 

Ligger i föreningens intresse att bevara grönområdet därför vill föreningen förhindra 
onödig biltrafik inom detta område. Styrelsen kommer därför att lägga ut erforderlig 
avgränsning med stenar. PA ombesörjer. 

 - Avrinning & Hasselvägen / Krister Linde 
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Fått svar att han kan kontakta PM angående kartor; Klippning av Hasselvägshörnan är 
utfört. 

 - Rishög Norravägen 6 / Karin Folke-Gunér 

 KR ser efter om rishögen finns kvar. Därefter vidtas åtgärder. 

 

10. Övriga frågor 
 

Genomgång av årsmötets! 

 
11. Nästa möte 
 
 
Nästa möte är den 18 juli klockan 18.00 hos FvP på Duvstråket nr 25. 
 
12. Mötet avslutades 
 
Ljunghusen  2011-07-04 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
______________________  _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Björn Romansoff 
      
     ______________________ 
     Per Ingolf Andersson 


