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1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen.
2. Val av justeringsman
FvP valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma
Rest: Toppade tallar i korsningen Kinellan / Kråkbärsvägen på
vägföreningens mark – vad ska göras? PM pratar med dem, att de har gjort
fel när de toppat tallar på Vägföreningens mark. Diskutera åtgärd.
4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc
Hyvling och saltning kommer att ske vid behov.
5. Lägesrapport grönområde etc
Ansvaret för grönområdena lämnas över från PA till KR och ny styrelseledarmot.
Slyröjningen inte utförd i hela området under 2011. Åtgärd? Ärendet bordlägges till nästa
möte. (om arbetet med grönområdena ska ta vid där det slutade förra året, dvs med
slyröjning av resten av området eller om det ska följa planen och arbeta med zon 2)

6. Lägesrapport diken & pumpstation
Fundera kring om diket längs Västra Fasanvägen ska röjas. Detta kan även ha positiva
effekter för vägen, vad gäller rötter etc.
Kommunen har lagt ner ett nytt rör under banvallen från diket ut i Öresund, bredvid vårt rör
från pumpstationen, som ska avleda vatten från Heden. De har även röjt dikena längs
banvallen. Bra resultat.

7. Lägesrapport ekonomi
Genomgång av balans- & resultaträkningar.
GJ bevakar det kommunala bidraget på 6000:- som vi fått för lite.
8. Avrapportering av pågående ärende
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MB – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - genomgång ärenden
Framöver går PM & MB runt och lämnar brev / pratar med folk som har tagit Vägföreningens mark
i anspråk.
PM, PA & SP – Underhållsplan / Investeringsbehov
Arbetet med denna plan kommer att ske under hösten.
MB – Hemsidan
Den nya Hemsidan – www.ljungskogen.info är i drift. Uppdateringar kommer att ske löpande.
Utbildning kommer att ske inom styrelsen.
MB återkommer när han diskuterat ägarefrågan med Villaägarföreningen.
PM – Blinkande hastighetsskyltar
Har gjorts försök att laga de befintliga på Storvägen men inte lyckats. Ska försöka igen.
Vi har fått resultatet från ”blinkskylten” som sattes upp på V.Fasanvägen - det blev följande:
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13 st fordon av de 1682 (0,8%) som passerat har kört fortare än 40 km/h. Med detta som
underlag kommer vi inte att vidtaga några extra hastighetsdämpande åtgärder riktat mot just
V.Fasanvägen.
Om inte reparation av den gamla blinkande 30-skylten lyckas har styrelsen för avsikt att köpa in
en ny blinkskylt liknande den som vi haft på prov på V.Fasanvägen under våren. PM bevakar.
PM/SP –Vattennivåerna
SP & PM har arbetat mycket med detta. Har fått Per Juhlin från kommunen kommer till årsmötet
för att berätta och informera medlemmarna om kommunens arbete.
Visade presentationen som de & MB satt ihop som ska föredras på årsmötet.

9. Inkomna skrivelser
- Bredband / Birgitta Svensson
Vi har inte reagerat på kommunens opinionsmätning ang bredband p g a att det inte är vårt bord.
På Ljungskogens nya hemsida finns en intressegrupp för bredband där intresserade kan kika för
mer info. CHL svarar.
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-Timmerstockar /Carl Claughton Wallin
PM pratat med honom. Stor del av stockarna är borttagna. Påpeka för Hansson att han inte får
lägga privat fällda stockar på Vägföreningens mark.

-Gallring / Ola Svantesson
PM pratat med honom. Trevligt med engagerade medlemmar men trots det kan styrelsen inte
godkänna att privatpersoner själva röjer på Vägföreningens mark.
Gäller det enstaka träd kan detta göras i samråd med Styrelsen.
-Trafikregler / Olof Ekelund
PA pratat med Annette Bengtsson på kommunen. Ska en skylt sättas upp och den verkligen ska vara
giltig, måste dessa anmälas och godkännas av kommunen och trafikverket. I vårt område är det
högerregeln som gäller, inga andra skyltar har blivit anmälda. Ska styrelsen ansöka om att skyltarna
på V. Fasanvägen och Kinnellsväg & från Solidenvägen ut mot V.Mellanvägen? PA & FvP tittar på
frågan och tar fram förslag till nästa möte.

10. Övriga frågor
Varjehandan – förhöra oss med de andra föreningarna för att få dem att medfinansiera
skriften.
Meddela Hansson att han inte ska arbeta med stora projekt under spikförbudet i vårt
område.
Medlem undrar om inte det lilla grönområdet i korsningen Hasselvägen/Fricksväg ska klippas.
Varför klipps grönområdet vid Stjärnplan? - Pa berättade att det är privatpersoner som har
klippt vid korsningen på Stjärnplan. Styrelsen anser att det ska vara högt gräs. Stenen i
korsningen Hasselvägen/Fricksväg tas bort.
Genomgång av morgondagens årsmöte.
PM tackade SP för hans arbete under det gångna året! SP avslutar sitt uppdrag i styrelsen,
pga ändrade arbetsförhållanden.
PA meddelar att han fr o m imorgon (årsmötet) avslutar sitt uppdrag i styrelsen.
11. Nästa möte…
…är den 13 eller 27 augusti klockan 18.00 på Golfklubben! (beror på när de nya
styrelsemedlemmarna kan)
12. Mötet avslutades
Ljunghusen 2012-07-02
Vid protokollet

Justeras

______________________
Charlotte H Lendrop

_______________________
Per Möller
______________________
Fredrik von Platen

3

