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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:

-Oljegrus kvar på Lärkvägen. Åtgärdat!

4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc
Sedan sist har alla grusvägar på västra sidan hyvlats, fått nytt slitlager med grus (1550 ton!),
trumlats och saltats (för dammbindning). På östra sidan har det hyvlats, trumlats och saltats
(för att dammbindning). Nytt slitlager kommer att läggas ut på östra sidan under nästa
budgetår. Resultatet på vägarna har blivit mycket bra.
Planen framöver är att lägga ut salt vid behov. Till hösten görs bedömning om det behöver
hyvlas.

5. Lägesrapport grönområde etc
Hela området är slyröjt enligt grönområdes skötselplan. Det är även gallrat längs Norra
vägen bakom vallen (en del av zon 1).
EU-bidrag – är möjligt att få där det finns ”ädelskog”, dvs ek. OS tar kontakt med
skogsstyrelsen för att komma vidare i ärendet.

6. Lägesrapport diken & pumpstation
PM fått in offerter angående larm om det uppstår fel på pumpstationen. PM & LS får mandat
att välja larm upp till en kostnad av 15 000 SEK inkl moms. PM ser till att det installeras.
Utflödet i Östersjön – inom snar framtid kommer det att kopplas på ett nytt rör som leder ut
vattnet i havet. Det gamla röret är delvis borta samt att de klämmor som hållit fast röret står
kvar. Detta utgör en skaderisk. Entreprenör kommer att ta bort dessa klämmor inom kort.
PM tog upp detta på samrådsmötet.
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Dialog kommer att föras med kommunen samt naturvårdstyrelsen angående vad som
kommer att ske med fundament mm som alltså inte längre kommer att användas. Då det är
naturvårdsskyddad mark krävs speciella tillstånd för att få köra ner med fordon.

7. Lägesrapport ekonomi
Genomgång av Balans- & resultaträkning dels för bokslutsåret 2012, dels för innevarande år.
Allt under kontroll. Resultat för 2012: + 26 493:-.
8. Avrapportering av pågående ärende
OS – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - genomgång ärenden
Ö.Tallbacksvägen: Inget nytt sen sist. PM & OS tar kontakt inom kort.
Storvägen-V.Falkvägen: KR & OS markerar ut tomtgräns mot vägföreningens mark samt kommer
överens om åtgärd.
Bergs väg: Tallar är toppade på Vägföreningens mark längs med Bergs vägs östra sida, söder om
V. Mellanvägen. Boende på motsatta sidan har erkänt att de toppat tallarna. KR varit i kontakt
med REV för rekommendation om hur vi kan gå vidare. Diskussion hur vi ska hantera detta
ärende. Besiktningsman har gjort syn på plats, återkommer med ett utlåtande. Utifrån detta
kommer styrelsen att besluta om vidare åtgärder, förslagsvis polisanmälan alternativt
återställande av områdets karaktär på bekostnad av medlemmen.
MB – Hemsidan & mail
Inget nytt.
LS – Blinkande hastighetsskyltar
Två fundament ska grävas ner på Kinellsväg samt Västra Fasanvägen. Detta kommer att ske inom
kort. Eventuellt även ett på Storvägen. Den trasiga blinkande 30-skylten på Storvägen kan
eventuellt lagas och då kommer den att användas.
MB – Avtal Europark – tas på nästa möte
MB – Medlemsregister – MB & OS undersöker alternativ.
FvP – Marklov trädfällning
När det gäller marklov för trädfällning är det enl. stadsbyggnadsdirektören
Folkesson 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. Vårt uppdrag till av årsmötet att ta fram ett förslag
blir inte aktuellt förrän ärendet tas upp i kommunen. Vägföreningen bevakar ärendet och dialog
förs med kommunen!

9. Inkomna skrivelser & förslag

Inga skrivelser har inkommit till detta möte.

10. Övriga frågor
Varjehandan: CHL kontaktar Agneta Neumann för att få ett korrektur.
Fastighet hörnan S. Ljunghusvägen/Fricksväg har 2 utfarter, en på varje väg. KR har kollat
upp och det råder inte utfartsförbud mot S.Ljunghusvägen. Brev skickat med önskemål om
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att de ska återställa infarten som vetter mot S.Ljunghusvägen. PM pratat med honom.
Utfarten kommer att återställas.
Bredbandsfrågan: OS informerar att när det grävs så grävs det så att det blir möjligt för alla
fastigheter att ansluta sig nu eller senare. Detta innebär att även de som inte anmäler sig att
vara med från start kan när som helst anmäla att de önskar koppla in sig. Diskussion kring
huruvida vägföreningen ska avstå från ersättning för grävning längs med vägarna. Styrelsen
beslutade att Vägföreningen avstår från att ta ut ersättning. Dock ska det tydligt framgå i
avtalet mellan ledningsägare och väghållare att alla fastigheter ska kunna ansluta sig vid
själv vald tidpunkt och att väghållaren får en detaljerad kartredovisning av kablarnas läge.
Mer detaljerad information kring de olika parternas ansvar för drift, underhåll och eventuella
skador etc regleras i ett avtal.
Styrelsen motiverar beslutet om avgiftsfrihet för etablering av fiberkabelnät inom
vägföreningens område med att det är ett stort allmänt och enskilt intresse till gagn för alla
fastigheter inom området.
Beslutet från förra mötet att inhandla en metalldetektor ändras. Istället ställer FvP sin till
förfogande.
Samrådsmötet – PM & OS representerade vägföreningen. Protokoll mailas ut till styrelsen när
det kommer.
Vägskyltarna behöver rengöras. Finna ungdom som gör detta. OS / CHL finner någon.

11. Nästa möte…
Måndag 1 juli klockan 17.30. LjGK.
Tisdagen 2 juli klockan ca 20.00, dvs efter årsmötet, hålls ett konstituerande styrelsemöte
med nya styrelsen!
12. Mötet avslutades
Ljunghusen 2013-05-07
Vid protokollet

Justeras

______________________
Charlotte H Lendrop

_______________________
Per Möller
______________________
Fredrik von Platen
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