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1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen.
2. Val av justeringsman
MB valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma
Rest:-Tallar ”triangeln” Kocks väg – planterat & klart!
-Tallar Ranert – inget har hänt. PM & MB åker ut och pratar med honom
igen!
4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc
Hyvlat & saltat på alla vägar!
Solbacksvägens norra del är asfalten borttagen och grusvägen är återställd.
Saltningen efter hyvlingen blev något fördröjt pga att det inte fanns salt att tillgå. Därav blev
det ett antal dagar då vägarna var lite extra dammiga. …
Vägarna kommer att saltas & vattnas vid behov.
5. Lägesrapport grönområde etc
Höjd & siktröjningen utförs fortlöpande enligt plan! Ska vara 5 m högt, & 4 m brett.
6. Lägesrapport diken & pumpstation
Vattnet är oerhört lågt i dikena för ögonblicket! Mycket bra!
Backventilerna i pumpstationen har gjort stor nytta! Även positivt för elräkningarna!
7. Lägesrapport ekonomi
Fått för lite i kommunalt bidrag, med ca 6 000 SEK. GJ håller på att förhandla med dem.
I övrigt ok.
8. Avrapportering av pågående ärende
MB – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - genomgång ärenden
MB & PM kör runt & pratar med folk som har stökat till det på Vägföreningens mark. Har koll på
adresser för uppföljning!
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PM, PA & SP – Underhållsplan – gruppen har ännu ej haft möte, men återkommer
till nästa möte.
MB – Hemsidan – MB visade förslag på ny gemensam sida. MB mailar ut länken till
sidan så att alla kan komma med feedback. Beslutar att använda den nya sidan! MB ska ta upp
ägarefrågan av sidan.
PM – Västra Fasanvägen – PM haft kontakt med de tre som skickade skrivelser till
förra mötet. Blinkande hastighetsskylt har satts upp på prov under några veckor i april. Denna ska
skickas in för att få resultat av frekvens & hastigheter. Förslag som ligger för vägen framöver är
olika: riva upp asfalten, asfaltera om vägen, minska infarten till vägen från Storvägen & endast
sätta upp hastighetsblink skylt.
PM – Blinkande hastighets-skyltar – Avvaktar beslut om eventuellt inköp av sådan,
tills vi fått statistik från den vi lånat på prov. Tar upp på nästa möte!
PM/SP – Vattennivåerna – Tagit in offerter med anledning av motionen från Karin
Sjögren m fl. 146 000 SEK för att ta sig an ärendet och samla in material för att kunna göra en
plan. Därefter kommer en offert på vad det ska kosta för dem att gör en plan för åtgärdandet. Till
slut kommer kostnaden för att utföra vad konsulterna kommit fram till! Inväntar offert från
ytterligare en konsult.
Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen. Motivation: det blir fördyrt samt att de åtgärder
som utförts under de senaste åren måste utvärderas över en längre period innan slutsatser kan
dras och framtida behov bedömas.

9. Inkomna skrivelser
- Midsommar hemsida etc / Jens Ismunden Gungorna är borta! Finns stigar inom
området, vilka är naturliga – se föregående svar!

- Vägunderhåll / Karin Araskog – hyvling sker enligt plan.
- Grusvägar / Göran Öberg – Området har inte beläggning på våra vägar. Hyvlig
måste ske för att vägarna ska kunna vara farbara, de måste underhållas. Konsekvens kan bli att det i
korta perioder blir aningen dammigt, men det är förutsättningarna i vårt område.
- Vägar etc / Jesper Jelmteg – Hyvlig måste ske för att vägarna ska kunna vara
farbara, de måste underhållas. Konsekvens kan bli att det i korta perioder blir aningen dammigt, men
det är förutsättningarna i vårt område. Styrelsen uppfattar att merparten av medlemmarna förordar
grusvägar inom Ljungskogen. Motion till årsmötet är alltid välkomna.

10. Övriga frågor
Samrådsmötet – PM rapporterar. Protokollet lägges ut på hemsidan!
Tallar toppade i korsningen Kinellan/Kråkbärsvägen på Vägföreningens mark – vad ska
göras?
Polisen har stått 8 gånger med fartkontroller på Storvägen den senaste 6 månaderna!
Resultat: 43 bötfällda, 5 körkort indragna, största andelen på väg ut ur området, 70% av de
bötfällda boende inom området, en uppmätte 70 km/h – dam, boende i området med 3
obältade barn i bilen!
11. Nästa möte…
…är den 2/7 klockan 18.00 på Golfklubben!
12. Mötet avslutades
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