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Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening 
2013-03-19 
 
Närvarande 
Per Möller  PM  Ordförande 
Charlotte H Lendrop  CHL  Sekreterare 
Kristin Roos  KR  
Ola Svantesson  OS 
Lars Sjögren  LS  
 
Frånvarande 
Fredrik von Platen  FvP 
Gunilla Jerndell  GJ 
Mathias Bergman  MB 
 
 
 
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: – Korsningen Hasselvägen / Fricksväg + Stjärnplan – reflexer på 

stenarna  KR klistrar nya reflexer så att stenarna syns. Kommer att 

utföras när vädret tillåter. 

-Oljegrus kvar på Lärkvägen? Återkommer på nästa möte. 

4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc 
Inget nytt sen förra mötet. Halkbekämpning har utförts på vissa vägar vid 3 tillfällen under 
vintern.  
 
 
5. Lägesrapport grönområde etc 
Stora delar av zon 2 i grönområdesplanen har gallrats enligt plan. Även höjd & siktröjning 
har gjorts på flera vägar. 
 
 
Tid för slyröjning? – Enligt Hillarp ska björksly röjas när de börjar få ”musöron”, normalt i 
mitten av april. Hansson sätter igång med arbetet då och röjer hela Ljungskogen, sånär som 
på det som röjdes i höstas. 
OS kontaktar en firma som ombesörjer flisning (även skogsröjning), för att få 
kostnadsförslag för eventuellt framtida samarbete.  
 
OS kontrollerat EU bidrag, pratat med Länsstyrelsen. Avvaktar svar. 
 
Vad & hur ska det gallras – blandskog. Varje område ses över individuellt. 
 
6. Lägesrapport diken & pumpstation 
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Pumpstationen servad. Allt såg bra ut, förutom ett litet läckage i en skarv mellan två rör. 
Dock inte så akut, varför vi väntar med åtgärd. De föreslog även att det skulle installeras en 
lampa som tänds om det uppstår ett fel på pumpen alternativt ha en sms-tjänst som 
meddelar om det uppstår något fel. PM tar in prisuppgift på detta. Fått service dokument. 
 
Dikena har låga flöden och fungerar bra. 
 
Utflödet östersjön (västra) – Entreprenör har varit på plats för översyn. Planerar åtgärd 
genom att sätta på ett PEM-rör (ett slags gummirör) som leds till höger om den befintliga 
brunnen och ett antal meter ut i havet. Detta planeras att ske under våren. 
 
 
7. Lägesrapport ekonomi 
Genomgång av resultat- & balansräkning samt satt budget för 2013.  
 
Nytt räkenskapsår – inväntar ny kassörs åsikt. 
 
8. Avrapportering av pågående ärende 

 OS – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - genomgång ärenden 

Ö.Tallbacksvägen: OS pratat med honom! Forsätter dialogen.  

Storvägen/V.Falkvägen – OS prata med dem angå återplantering mot Storvägen. Ej kommit i 
kontakt med dem. Söker dem till nästa möte. 

 MB – Hemsidan & mail  

Inget nytt. 

 LS – Blinkande hastighetsskyltar 

Hastighetsskylten har anlänt. Dator är införskaffad. LS håller på att programmera & ställa in den. 
Förslag att gräva ner ”fundament” med litet rör på de ställen där skylten ska placeras tillfälligt. 
Sedan sättes ett rör i med hastighetsmätaren på. På så vis står det inte en tom stolpe kvar när 
det inte sitter en mätare på. 

 MB – Avtal Europark – tas på nästa möte 

 MB – Medlemsregister – Sett över det förslag som inkommit till styrelsen. Detta 
system var alldeles för kostsamt. MB undersöker annat alternativ. 

 PM – Promenadstig längs Storvägen - PM fått offert från entreprenör (på schakt & 
beläggning). För schakt och beläggning, trädfällning, stubbfräsning etc. beräknas kostnaden bli 
totalt ca 650 000. Årliga kostnader på underhåll och halkbekämpning tillkommer.  

Styrelsens uppdrag från årsmötet var att utreda frågan om promenadstig längs Storvägen. Detta 
har nu gjorts och styrelsen har kommit fram till att den inte anser att detta är något som ska 
genomföras med anledning av anläggningskostnaderna samt det faktum att hastigheten lär stiga 
på Storvägen, ytterligare ett underhållsområde för vägföreningen, samt den falska säkerheten 
som en gångbana utgör då den ofta felaktigt utnyttjas av cyklister mm. Dessutom har vår 
ambition med vägnätet och dess standard, (skyltar, kantstenar etc.), alltid varit att den skall vara 
så diskret som möjligt så att naturen tillåts dominera. En parallell gångväg utmed Storvägen skulle 
medföra ett intrång i naturmiljön och ett mer trafikdominerat gaturum. 
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 FvP – Marklov trädfällning 

 När det gäller marklov för trädfällning är det enl. stadsbyggnadsdirektören inte är 
ett prioriterat ärende. På vanlig svenska så betyder det att det kan gå många år innan en ändring 
av vår detaljplan blir aktuell. 

9. Inkomna skrivelser & förslag 
  

- Skog & Stolpe  
Stolpen kommer att återanvändas under våren till den nya hastighetsskylten 
som köpts in. Gallring av den nämnda grönområdet kommer inte att ske inom 
snar framtid utan anligt den skötselplan som gäller för grönområdena. CHL 
besvarar. 

  
10. Övriga frågor 
 
Varjehandan…  CHL kontaktar Agneta Neumann. Deadline kan inte vara före den 30 april, då 
detta är sista dag för inkommande av motioner till vägföreningen. Påpeka att vi måste få 
möjlighet till korrektur av vårt material. (CHL få mail av PM) 
 
Datum för årsmöte – Tisdag den 2 juli 2013 klockan 18.00 i Ljungenskolans matsal. PM 
bokar lokal.  
 
Fastighet hörnan S. Ljunghusvägen/Fricksväg har 2 utfarter, en på varje väg. KR kolla upp 
om det är tillåtet att ha utfart mot S. Ljunghusvägen.  
 
OS informerade om bredbandsfrågan. Bundet avtal i två år 299:-/mån för 100/100 bredband. 
Finns även alternativ för telefoni. Gruppen arbetar nu vidare för att även ta fram ett 
alternativ där TV utbud ingår samt ett alternativ för sommarboende. Informationsmöte hålls 
4/4 19.00 samt 10/4 20.00.  
 
OS köper in en metalldetektor för att kunna hitta pinnar för tomtgränserna. 
 
Spängerna sopas av entreprenör med start 1 maj. KR meddelar honom. Därefter sandröjning 
1 ggr/vecka augusti ut.  
 
Trasigt cykelställ parkvägen – KR ber entreprenör ta bort detta. 
 
Samrådsmötet – PM & OS &/alt CHL. 
 
11. Nästa möte… 
Onsdagen 15 maj kl 17.30 LjGK. 
Måndag 1 juli klockan 17.30. LjGK. 
 
12. Mötet avslutades 
 
Ljunghusen  2013-03-19 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
______________________  _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Per Möller 
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     ______________________ 
     Kristin Roos 


