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Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening 
2011-07-18 
 
Närvarande 
Per Möller  PM  Ordförande 
Per Andersson  PA 
Charlotte H Lendrop  CHL  Sekreterare 
Fredrik von Platen  FvP 
Kristin Roos  KR 
Staffan Persson  SP 
Mathias Bergman  MB 
 
1. Mötets öppnande … & presentation av nya styrelsemedlemmar 
Ordförande hälsade välkommen. 
Mathias Bergman & Staffan Persson presenterade sig och hälsades välkomna till styrelsen! 
 
2. Val av justeringsman 
FvP valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
 
3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma 

– Trädfällning/Hans Ranert  

Vägföreningen har planterat 5-6 tallplantor på grönområdet. Tunnan har ännu inte flyttats in 
enligt överenskommelse. PM pratar med honom. 

4. Genomgång av årsmötet och dess uppdrag åt styrelsen 
Lekplatsen röstades inte igenom, varför inte styrelsen har några åtagande gällande detta! 
Bredbandsfrågan är avslutad – det är nu upp till medlemmarna att ta tag i frågan om det 
finns intresse för det. 
 
5. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc 
Hyvling & saltning har genomförts! Regnet har gjort en del hålor i vägarna. Detta åtgärdas 
vid höstens hyvling. 
 
6. Lägesrapport grönområde etc 
Extra röjning har gjorts på Norra vägen där det hängde grenar ut över vägen. 
 
Förra året togs zon ett av skötselplanen av grönområdena. Dock fanns inte möjlighet att ta 
hela området pga ekonomin.  
Det som tagits är följande:  
Båda sidor om Storvägen mellan Falsterbovägen och Örnvägen, båda sidor om Bergsväg från 
Falsterbovägen till V.Falkvägen. 
Det som är kvar är följande:  
Området mellan Bergsväg och Duvstråket (spetsen), området kring stigen mellan V. 
Fasanvägen och pumpstationen samt hela grönområdet längs Örnvägen. 
Dessa områden får vänta till zon 1 tas nästa gång! 
 
7. Lägesrapport diken & pumpstation 
PM föreslår att pumpen borde byggas in i ett mindre hus för att skydda stationen mot väder, 
vind & ev sabotage. Även ett larm med SMS funktion borde tillsättas vid tekniskt fel t ex om 
pumparna slutar fungera. Denna diskussion tas när nästa budget ska sättas! 
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8. Lägesrapport ekonomi 
Fakturor skickas ut i början av augusti, efter Villaägarföreningens årsmöte så att 
samdebitering kan ske.  
 
9. Avrapportering av pågående ärende 

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

FvP återkommer med mall innan nästa möte! 

 PA – Avgränsning Kocks- / Petersensväg 

Tar tillbaka beslutet från förra mötet att lägga ut stenar. 

Istället beslutades att inte vidta några åtgärder då problemet är av så ringa art. Vi finner 
att ev hinder för motortrafik förfular mer än vad de mindre spåren av trafiken utgör. CHL 
svarar Leif Andersson (skrivelsen till förra mötet). 

 KR – Rishög Norra vägen 

KR kollat upp, finns ingen rishög kvar! 

10. Inkomna skrivelser 
 
Inga skrivelser har kommit in! 
 
11. Övriga frågor 
 
Styrelsen beslutade att ordförande Per Möller och kassör Gunilla Jerndell tecknar firman var 
för sig alternativt två övriga ordinarie styrelsemedlemmar i förening.  
Se till att ändringen i tecknandet av föreningen meddelas till Nordea, REV och Vellinge 
kommun enligt ovan beslut. CHL och GJ ser till att detta sker.  
 
Adress etc styrelsen:  
CHL skickar ut uppdatering av kontaktlista till styrelsen. 
 
Representera samrådsmöten: PM & CHL 
 
Förslag från MB att instifta en långsiktig översikt över investeringsbehoven! Sätta en prislapp 
på investeringen och rangordna dessa efterhand! Alla tänker till nästa möte för att få ihop ett 
underlag till underhållsplanen! 
 
FvP ang exploatering av Örnvägen – Vad Vägföreningen erfar enligt senaste 
kommunfullmäktige sammanträdet kvarstår kommunens ambition att exploatera 
grönområdet längs Örnvägen, trots massiva protester.   
Möjlighet till fortsatta protester är att när översiktsplanen ställs ut kan alla som bor här, inkl 
vägföreningen, yttra sig samt påminna länsstyrelsen att de var kritiska till exploateringen för 
ca 10 år sedan, då de har ett avgörande i ärenden som dessa. I en skrivelse till länsstyrelsen 
kan bifogas en namnunderskrift mot exploateringen, vilket skulle innebära en massiv protest. 
En sådan lista bör skickas till alla inblandade, kommun, länsstyrelse etc.  
MB & FvP funderar på vilka åtgärder som vägföreningen kan vidta.  
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12. Nästa möte 
 
Nästa möte är den 19/9 klockan 18.30 hos PM på Bergsväg 23. 
 
13. Mötet avslutades 
 
Ljunghusen  2011-07-18 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
______________________  _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Per Möller 
      
     ______________________ 
     Fredrik von Platen 


