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1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen.
2. Val av justeringsman
OS valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma
Rest: –

Korsningen Hasselvägen / Fricksväg + Stjärnplan – reflexer på

stenarna? KR klistrar nya reflexer så att stenarna syns. Kommer att
utföras när vädret tillåter.
-Avtal från parkeringsbolaget - PM har fått avtalet från Europark.
Finns vissa frågetecken. MB tar tag i frågan och undersöker ”det
finstilta” och ev alternativ.

4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc
Förslag att vi ska satsa på vägnätet i år. Det ska hyvlas, ny grus, trumlas och saltas på alla
vägar. Några (Duvstråket, S.Ljunghusvägen / Fricksväg, V. Mellanvägen & Solidenvägen)
vägar fick denna behandling under hösten och resultatet har blivit mycket bra.
Undersöka om det finns oljegrus kvar på ett avsnitt på Lärkvägen, tas bort.

5. Lägesrapport grönområde etc
Hela området ska slyröjas under 2013. Det ska dessutom gallras på de områden inom zon 1
& 2 som inte hunnits med enligt Grönområdes planen.
När ska björken slyröjas? Förhöra oss med entreprenören när det kan vara bäst, med tanke
på fågellivet. Förhoppningen är att komma igång under våren, hålla still under
sommarmånaderna för att sedan dra igång tidig höst.
Diskussion ang vad & hur det ska gallras. OS & KR undersöker.
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EU-bidrag + från länsstyrelsen – OS återkommer med information till nästa möte.

6. Lägesrapport diken & pumpstation
Dikena & pumpstation fungerar mycket bra! Bra flöde, otroligt lite vatten i dikena, vilket är
mycket positivt.
PM haft kontakt med Per Juhlin på kommunen. Ska finnas en bra avrinning som kommunen
ansvarar för i närheten av Ljungenskolan. Ev kunna koppla på vårt system till deras i
framtiden.
PM rådfrågat pumpföretaget – de anser inte att vi bör bygga ett ”hus” över pumpstationen.
Bekymmer vid Bergsvägs norra ända. Stor vattensamling. PM sett över det. Vägen ska
förbättras under våren. Området bakom vallen tillhör Vägverket, därav svårt för oss att
vidtaga åtgärder för att leda bort vattnet. Vi arbetar vidare med att finna en lösning.
Utflöde i Östersjön – Röret till brunnen på stranden har förstörts, varför det har kommit in
sand i röret från alla håll. Är dock fortfarande flöde ut. Håller det under uppsikt för att kunna
besluta om åtgärd.

7. Lägesrapport ekonomi
Genomgång av 2012 års resultat- & balansräkningar.
Styrelsen funderar på en ändring av räkenskapsåret för att bättre stämma överens med
verksamhetsåret. Eventuellt har en sådan ändring redan gjorts en gång inom föreningen,
varför det kanske inte är möjligt att göra ytterligare en gång. Undersöka om detta skett om
det är möjligt / lagligt att genomföra. GJ hör med revisorerna. CHL svarar medlems skrivelse
från i höstas.
Budget 2013 – diskuterade och planerade.

8. Avrapportering av pågående ärende
MB – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - genomgång ärenden
PM – Underhållsplan / Investeringsbehov – Avvaktar resultatet av 2013 års budget
& arbete för att sedan ta upp frågan 2014.
MB – Hemsidan
Beslutade att MB & KR kontinuerligt ska uppdatera hemsidan med information om vad som är på
gång. Ska försöka få in så många mailadresser som möjligt så att de som är intresserade kan få
ett mail när uppdateringar skett samt nyhetsmail.
MB lagt upp undersidor på hemsidan för följande område: Grönområden, Vägar, Diken/avvattning.
PM – Blinkande hastighetsskyltar
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PM fått den blinkande skylten levererad. LS (ansvarig), OS & MB utsågs att ansvara för arbetet
med skylten. Sätta ut ett antal stolpar, plan för när & var den ska sättas upp, ladda batteriet samt
se till att den ena befintliga skylten tas ner. Statistiken från skylten redovisas på hemsidan
kontinuerligt.

9. Inkomna skrivelser & förslag
- V.Fasanvägen
Skrivelsen är besvarad!
- Medlemsregister
MB ser över möjligheter, kostnader, tidsplan.

10. Övriga frågor
Beslutade att i fortsättningen inte lägga ut några namn i protokollen som läggs ut på
hemsidan.
Promenadstig längs Storvägen – uppdrag från årsmötet
PM tar in offert för att anlägga sådan samt vad underhåll kostar. Även ha i åtanke vad det
innebär för effekter för trafiksäkerheten.
Till samrådsmötet - fråga var gränsen går mellan Naturvårdsområdet och Vägföreningens
mark vid S.Klockvägen/ Corfiz Beckfriisväg.

11. Nästa möte…
Tisdag 19 mars klockan 17.00. LjGK.
12. Mötet avslutades
Ljunghusen 2013-01-30
Vid protokollet

Justeras

______________________
Charlotte H Lendrop

_______________________
Per Möller
______________________
Ola Svantesson
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