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Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening 
2012-09-10 
 
Närvarande 
Per Möller  PM  Ordförande 
Charlotte H Lendrop  CHL  Sekreterare 
Gunilla Jerndell  GJ 
Fredrik von Platen  FvP 
Kristin Roos  KR  
Mathias Bergman  MB 
Ola Svantesson  OS 
Lars Sjögren  LS  
 
Frånvarande 
- 
 
 
1. Mötets öppnande … & presentation av nya styrelsemedlemmar 
Ordförande hälsade välkommen. LS & OS presenterade sig. 
 
2. Val av justeringsman 
KR valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
 
3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma 

Rest: – Ska styrelsen ansöka om att skyltarna från Kinells väg, 

V.Fasanvägen & V Mellanvägen blir giltiga?    

FvP kollar upp mer med kommun & polis vad som gäller för att kunna 

ta beslut vid nästa möte. 

- Medfinansiering Varjehandan,  Vägföreningen har betalt hela 

Varjehandan minus reklamintäkterna.  

PM pratar med Mats Persson / Villaägarföreningen och förslår att de 

står för 25% av kostnaden samt att Vägföreningen får lite större 

utrymme för förslag på layout etc. 

- Korsningen Hasselvägen / Fricksväg: högt gräs + stenen bort.  

PM pratar med Golfklubben som klippt på Stjärnplan att det inte ska 

klippas varken där eller på Hasselvägen. Stenarna på båda ställena tas 

bort.  

4. Genomgång av årsmötet & dess uppdrag åt styrelsen 
Utreda frågan om promenadstig längs Storvägen.  
Styrelsen utreder frågan och redogör för ärendet på årsmötet 2013. 
 
Ta fram förslag om marklov för trädfällning. 
FvP håller kontakt med kommunen. CHL har pratat med Mats Persson, Villaägarföreningen.  
Återkommer till denna punkt under kommande möten. 
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5. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc 
Ny entreprenör på vägarna – Jönssons sydgräv i Trelleborg AB.  
 
Se sammanställning, bilaga 1 – jämförelse Svevia / Månssons 
Dessutom ges 5% rabatt om vi skriver att avtal på 2 år. PM fick mandat att göra detta.  
 
Till våren kommer vägarna att hyvlas, sedan tumlas så att stora stenar krossas och packas, 
därefter läggs det på nytt grus på de mest trafikerade vägarna. Så småningom ska det 
läggas grus på alla vägar. På detta vis kommer standarden på vägarna att höjas. 
 
Hålor i de belagda vägarna har lagats den senaste veckan. 
 
 
6. Lägesrapport grönområde etc 
Fått brev från kommunen angående höjd & siktröjning, där vi uppmanas att 
framkomligheten förbättras utan dröjsmål. Annars kan följden bli att hämtningsfordon 
(sopbil) inte kommer fram, samt att räddningstjänst kan bli fördröjda. 
Fått karta av kommunen där det är störst behov. Röjning kommer att ske längs dessa vägar.  
 
OS samtalar med länsstyrelse etc om skötsel och ev bidrag för grönområde. Zon 2 tas 
fortlöpande. PM & KR ser över området som inte slyröjdes förra året, om det ska göras först. 
 
Enligt planen för skötseln av grönområdena ska zon 2 tas i år 2012. 
 
Ansöka om EU-pengar för att få bidrag till skötsel av grönområdena. OS kollar upp. 
 
 
7. Lägesrapport diken & pumpstation 
 
Dikena kräver röjning med en speciell häxsax, då växtligheten tagit fäste nere i dikena. 
Växtligheten bromsar framkomligheten med 30%. Röjningen minskar växtligheten. 
Klippning längs dikena har påbörjats. Röjningen påbörjas så snart som möjligt. (medan 
vattennivårena är låga)  
 
Ta fram skötselplan över dikena hur de ska hållas i skick – år för år. MB & PM tar fram plan. 
V.Fasanvägen tas med i denna plan. 
 
En övergång mellan dikena under Grindstugevägen behöver ses över och rören sänkas för 
att fungera bättre. PM sköter detta.  
 
8. Lägesrapport ekonomi 
Genomgång Budget. Vi gör ingen omdisponering i dagsläget. 
 
Genomgång av balans- & resultaträkningar. 
 
GJ fortsätter bevaka det kommunala bidraget på 6000:- som vi fått för lite.  
 
9. Avrapportering av pågående ärende 

 MB – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - genomgång ärenden 
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Framöver går PM & MB runt och lämnar brev / pratar med folk som har tagit Vägföreningens mark 
i anspråk. 

 PM – Toppade tallar korsningen Kinells väg / Kråkbärsvägen, PM pratat med dem, 
gått igenom var gränsen går samt informerat att man inte får toppa andras tallar. De är nu 
införstådda med reglerna som gäller. Ärendet avklarat. 

 PM – Underhållsplan / Investeringsbehov - är på gång fast ärende var för sig! 

 MB – Hemsidan (utbildning & ägarefrågan) 

MB tar över ”ägande skapet” av mailen från CHL.  

MB lägger ner den gamla hemsidan, efter det att allt på den gamla sidan lagts över.  

KR utbildas av MB och är behjälplig i arbetet med att lägga över informationen. 

Arbeta för att få in mailadresser till alla boende.  

 PM – Blinkande hastighetsskyltar 

Idag finns det två gamla skyltar på Storvägen, den ena är helt trasig och den andra fungerar lite 
då & då! 

Beslut att ta ner den trasiga (på västra sidan) skylten och skrota den. Låter dock stolpen stå kvar.  

Beslutade köpa in en skylt som mäter och blinkar hastigheten, Viacis Basic D. Som det går att få 
ut statistik ifrån. Köper även in några extra stolpar för att kunna placera ut inom området. Vissa 
stolpar grävs ner. PM beställer. 

 PM/? –Vattennivåerna  

Inget nytt. 

10. Inkomna skrivelser & förslag 
  
 -Gångväg / Olof Ekelund  

 se punkt 4 ovan. 

- Bokslutsår / Jörgen Malmquist.  

Diskuterar detta nästa år när ny kassör tillsätts. 

 

 
  
11. Övriga frågor 
Uppgiftsfördelning: 
 
OS Grönområdena / Vägarna 
LS Dikena / Grönområdena 
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Skövlad tomt 
CHL varit i kontakt med Villaägarföreningen samt kommunen. 
PM varit i kontakt med fastighetsägaren.  
Återplantering är den troliga åtgärden, OS ser hur det ser ut.  Kontakt tas sedan med 
Fastighetsägaren.  
 
Kontaktuppgifter nya styrelsen – ok 
 
 
Ny Nätstationsbasering – längst ner på Stovägen, västra sidan alternativt Storvägen i höjd 
med Ekorrvägen, östra sidan. Styrelsemedlemmarna ser över detta och mailar runt den 
kommande veckan. 
 
 
11. Nästa möte… 
torsdag 15 november klockan 18.00. LjGK. 
 
12. Mötet avslutades 
 
Ljunghusen  2012-09-10 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
______________________  _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Per Möller 
      
     ______________________ 
     Kristin Roos 


