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1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen.
2. Val av justeringsman
KR valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma
Rest:
– Kantklippning av vägarna – PA tar genomgång inför nästa år med
Golfklubben, som klipper vägkanterna, var och hur det ska klippas.
– P-förbud Kocksväg – MB pratar med berörda, PA pratar med
parkeringsbolaget om att ta bort p-förbudet.

4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc
Hyvling kommer att ske senare i höst om det finns behov, då i huvudsak av huvudvägarna.
Grusvägarnas status är ok.
Utfarten Sollidenvägen mot Kinellsväg är trasig, sönderkörd, i asfalten. Bygget på hörnan ska
åtgärda när bygget är klart. PA har pratat med dem och håller kontakt med dem.
Håla i asfalt i början av Parkvägen samt i V. Fasanvägen. Entreprenör vidtalad. Åtgärdas
innan vintern.
5. Lägesrapport grönområde etc
Beslutade att slyröja i området. Om arbetet inte utförs nu kommer det att medföra betydligt
högre kostnader när det väl görs längre fram eftersom slyet då är så pass stort att det måste
transporteras bort. Använder budgeterad summa för skogskötselkontot. Startar omgående!
6. Lägesrapport diken & pumpstation
PM tittar till pumpstationen. Backventiler är nu installerade. Nu återstår elen som behöver
fixas till. Firma är vidtalade, men arbetet ännu inte beställt. Beslutade att PM beställer
arbetet för att utföras inom kort.
Dikena är rensade. Duvstråket, Bergsväg, Solbacksvägen, Norra - & Södra Klockarvägen
samt bit av Södra Ljunghusvägen.

1

PA höra med Per Juhlin på kommunen om han vill och kan delta på nästa styrelsemöte för
att diskutera vattenproblematiken med honom. Vad kan kommunen göra, vad kan
vägföreningen göra osv. Alternativt ha ett ha ett möte med honom (PM, SP & MB).

7. Lägesrapport ekonomi
Genomgång av Balans- & Resultatrapport.
Vägföreningen har fått 77 510:- i bidrag för beläggning av Kinellsväg.
Budget och likviditetsprognos diskuterades.
8. Avrapportering av pågående ärende
PA/KR/FvP – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - nya ärenden? Malljustering!
MB ta hand om ärenden! Upprättar lista över ärenden, vidtagna åtgärder och möjliga lösningar!
Inga nya ärenden idag.
Mallen justerades!
MB – Hemsidan
MB kommer träffa Mats Persson från Villaägarföreningen för att diskutera nya sidan för att
därefter presentera förslag på ny sida för styrelsen.
Alla – Underhållsplan / investeringsbehov
Bordlägges till efter årsskiftet.
FvP – Örnvägens exploatering
Utställningen av den nya detaljplanen kommer troligtvis inte att ske förrän efter årsskiftet. Detta
pga att kommunen har ”problem” med detaljplanen på fler ställen i kommunen. FvP fortsätter att
hålla kontakt med kommunen. KR behjälplig.
PA – Blinkande 30-skyltar
PA arbetar vidare med att få den södra skylten att fungera. PA presenterar kostnad på nästa möte
alternativt är skylten lagad.

9. Inkomna skrivelser
- Ljunghusen 10:98 / Lars Ove Håkansson – Styrelsen har aldrig godkänt att en
granne förlägger sin infart på annans mark. Hänvisa till kommunen! Stängsel får inte sättas upp
på vägföreningens mark! För stängsel på privat mark hänvisar vi till kommunens regler! CHL
svarar.
- Vattenavrinning / Karin Sjögren – Skrivelsen lästes upp. Svarar att styrelsen
arbetar för fullt med frågan samt har kontakt med kommunen. Tar frågan på största allvar. Ber
att få återkomma när vi vet mer. CHL svarar.
- Gräv tillstånd / Empower & Telia, - De ansöker om tillstånd för att få gräva inom
området för att lägga ner fiberkablar för 4G. Vi godkänner grävandet men kräver att de ska
återställa enligt Vägföreningens normer, inte enligt kommunens normer. PM svarar. Informera på
hemsidan om att & varför de ska gräva!
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10. Övriga frågor
Eon kommer att gräva ner kablar i östra delen av området (längs Tennisvägen & Ö.
Tallbackvägen) och kallar oss via Lantmäteriet till en förrättning. Styrelsen är underrättad.
11. Nästa möte
Nästa möte är den 23/1 2012 klockan 18.00 hos på LjGK.

12. Mötet avslutades
Ljunghusen 2011-10-24
Vid protokollet

Justeras

______________________
Charlotte H Lendrop

_______________________
Per Möller
______________________
Kristin Roos
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