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Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening 
2011-09-27 
 
Närvarande 
Per Möller  PM  Ordförande 
Charlotte H Lendrop  CHL  Sekreterare 
Gunilla Jerndell  GJ 
Fredrik von Platen  FvP 
Kristin Roos  KR 
Staffan Persson  SP 
Mathias Bergman  MB 
 
Frånvarande 
Per Ingolf Andersson  PA 
 
1. Mötets öppnande  
Ordförande hälsade välkommen. 
 
2. Val av justeringsman 
SP valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
 
3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma 

Rest:  

– Trädfällning/Hans Ranert - PM pratat med honom. De tallplantor som vi 
planterat vissnade, varpå han köpte egna och planterade. Han är med på 
att han ska flytta sin soptunna, men har ännu inte gjort det. PM kontaktar 
honom igen med deadline för tunnans borttagande till den 1 december 
2011.  

– Blinkande 30-skyltar, södergående fungerar ej, norrgående fungerar ok.  

Diskussion om det ska investeras i nya blinkskyltar. PA ta reda på vad det 
kostar att laga de befintliga. Om vi finner att det inte är lönt undersöker vi 
vad nya kostar. 

– Återplantering Parkvägen. Vi lägger ner ärendet. 

4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc 
 
Hyvling kommer att ske senare i höst om det finns behov, då i huvudsak av huvudvägarna. 
 
5. Lägesrapport grönområde etc 
 
Höjdröjning längs vägarna för att stora, höga fordon ska komma fram. Detta är viktigt för de 
statliga och kommunala bidrag som vägföreningen får. Kommer att ske under hösten.  
Slyrensning har utförts sydväst om Bergsväg ut mot heden. 
Vi håller uppsikt ifall det är några korsningar som har extremt dålig sikt och känns 
trafikfarliga – i så fall kan dessa korsningar röjas.  
Avvaktar med slyröjning på hela området tills vi vet hur kostnader & likviditet ser ut med 
tanke på oförutsedda kostnader. Avvaktar även med röjning av grönområdet längs Örnvägen 
tills vi vet besked om vad som kommer att ske där. 
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6. Lägesrapport diken & pumpstation 
 
Diken: v 40 befintliga öppna diken att rensas p g a växtlighet & igenslamning. Det som tas 
bort kommer att läggas vid vattentornet för att vidare tas omhand.  
 
Översvämningar: Hela området har haft problem med vatten & avrinning. Speciellt 
problematiskt har det varit kring Hasselvägen, S. Ljunghusvägen, Wolkesväg mm. PM har 
sett till att alla brunnar i nämnda området har letats fram och spolats. Problem uppstod på 
Wolkesväg där vägen rasade in. Det visade sig att röret mellan brunnarna vid norra och 
södra delen av Wolkesväg inte längre fanns! Detta har medfört arbete av grävning, 
rörläggning etc. Nu fungerar avrinningen där. En del arbete återstår dock, ett rör vid 
Hasselvägen under S. Ljunghusvägen måste läggas ner samt att diket mellan Bergsväg & 
Hasselvägen längs S. Ljunghusvägen måste grävas upp. Detta arbete planeras att utföras 
innan vintern.  
 
Dikesrensning & spolning kommer även att ske vid Södra- & Norra Klockvägen.  
 
PM haft möte med Per Juhlin på kommunen. Har beställt rensning av diket från 
pumpstationen till Öresund, som bekostats av kommunen. PM har även diskuterat övrig 
avrinning med kommunen angående avrinning med vatten från heden osv.  
 
Styrelsen indikerar att det finns risk för att årets budget troligtvis kommer att överskridas, 
detta p g a rådande situation med avrinningsproblemen. 
 
7. Lägesrapport ekonomi 
Resultatrapport & balansrapporter sågs över. 
 
Flaggar för att budget kan bli svår att hålla p g a de akuta insatser som måste till för att lösa 
vattenavrinningsproblemen. 
 
8. Avrapportering av pågående ärende 

 PA/KR/FvP – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark (inkl brevmall) - FvP har 
författat mall som mailas till CHL. Denna mall kommer att användas när fall uppmärksammas där 
fastighetsägare tagit vägföreningsmark i anspråk. Ärendena tas upp på kommande styrelsemöte 
då vi beslutar vilka ärende som vi ska kontakta. Sekreteraren skickar ut skrivelsen till 
fastighetsägaren, underskriven av styrelsen.  

 MB – Hemsidan – Dagens site är svår att uppdatera och hantera. 
Villaägarföreningen föreslår att vi ska köra sidorna tillsammans. MB föreslår att han o Mats 
Persson träffas och tar fram förslag och priser för en gemensam hemsida.  

 PA/? – Underhållsplan / investeringsbehov – tas upp på nästa möte 

 FvP – Örnvägens exploatering – Beslut om ny plan tas i nov. FvPs åsikt är att om 
Örnvägen är med kommer den att exploateras, är den inte med kommer den aldrig att 
exploateras! FvP föreslår att vi anlitar advokat & experter för att försöka få bort området från 
planen. Detta i första hand för att det inte ska bebyggas, om det inte lyckas ska vi i alla fall kunna 
säga att vi gjort vad vi kunde. Många vändor kring vad som gäller. Advokaten anlitas tillsammans 
med Villaägarföreningen, som står för en tredjedel av kostnaderna. Möjliga scenario: 

1. Kommunen tar själv tillbaka exploateringsplanen 
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2. Exploateringen ligger kvar i planen – vårt uppdrag att berätta att det är fel både för kommunen 
& framför allt för Lässtyrelsen, som har ett avgörande i frågan. 

FvP & KR kommer att träffa advokaten Per Westman, tillsammans med representanter från 
Villaägarföreningen för att bestämma kommande åtagande. 

 

9. Inkomna skrivelser 
 

 - Ö Fasanvägen / Christina Wall -  Samma plan som för övriga området, fungerar i 
vårt område. 

 - Vatten södra Ljungskogen / Krister Linde - PM pratat med, OK! 

 - Storvägen 41 / Jessica Sebag-Montefiore – Vi arbetar mycket med 
vattenavrinningen i området. Området kring Storvägen 41 är dock lite svårare vid sådana extrema 
situationer som precis varit. Vi har ingen kortsiktig lösning för vattnet där just för ögonblicket, 
men för diskussioner med kommun och andra berörda. Har du vidare frågor så är du välkommen 
att kontakta ordförande PM som gärna svarar och är behjälplig! CHL svarar. 

 - Besvär över diken i Ljunghusen / Lars Regnér – info PM har kontakt! 

 - Vägmark / Karin Araskog – Vi är medvetna om problemet och arbetar med 
nykomna problem. KR svarar per telefon. 

 - Kantklippning / Karin Araskog – denna gången har kantklippningen skett på vissa 
vägar, fler än vad som brukar vara… KR svarar per tel. 

 - Utbyggnad Dagvatten / K Henderup – PM pratat med henne. CHL svarar. 

 
10. Övriga frågor 
 
 
11. Nästa möte 
 
Nästa möte är den 24/10 klockan 18.00 hos PM på Bergsväg 23. 
 
12. Mötet avslutades 
 
Ljunghusen  2011-09-27 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
______________________  _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Per Möller 
      
     ______________________ 
     Staffan Persson 


