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1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen.
2. Val av justeringsman
MB valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Genomgång & Planering inför årsmötet
Anläggning är inhyrt till Ljungenskolan.
MB & PM ordnar bilder & texter.
Fokusera på vägar, diken, slyröjning & att budgeten hålls!
Styrelsen samlas 17.00 – 17.30.
Föreslå för mötet att vi byter punkt 9 & 10.
FvP berättar om styrelsens uppdrag från förra årsmötet; Marklov för trädfällning &
Promenadstig längs Storvägen.
Förslag att lägga ut valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar på hemsidan. PM
pratar med Kent Carlsson.
4. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma
Rest:

-Reflexer Stjärnplan & Hasselvägen - Detta kommer ej att göras,

istället har det lagts ut ny stora stenar.
- Utfarten S.Ljunghusvägen – Fastighetsägaren har hört av sig till PM,
utfarten kommer att återställas.

5. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc
Ingen åtgärd sedan förra mötet. Vägarna är i mycket bra skick och får beröm av
medlemmarna!!
6. Lägesrapport grönområde etc
Hela området är slyröjt! (enligt Grönområdesplanen för 2013)
-Skogsstyrelsen ang EU-bidrag – OS har kontaktat dem med de har inte återkommit. Dock
har OS fått indikation på att vi har rätt till ”rådgivning och gallringsbidrag” vid ”ädelskog”.
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Utrett med med Naturvårdsverket med var gränsen går vid Klockvägsparkeringen. Gränsen
går längs stigen som kommer från Allmänningsvägen och går mot Ö.Strandvägen.
Vägföreningen ansvarar för området norr om och Naturvårdverket söder om.

7. Lägesrapport diken & pumpstation
Dikena fungerar bra & likaså pumpstationen.
Larm är installerat. Går till PM & LS. Det går att ändra telefonnummer när man vill.
Utflödet Östersjön – nytt rör har lagts ner bredvid det gamla fundamentet. Det fungerade
med bra utflöde. Fundamentet blev i och med detta överflödigt. Dock har det gamla röret
som är kopplat till det nya röret gått i sönder, troligtvis när tångbilen har kört över röret.
Detta har lagats igen plus att fundamentet har tagits bort. Arbetet är utfört idag.

8. Lägesrapport ekonomi
Ekonomin är i balans. Likviditeten är god. Har som mål att på sikt utöka kontot ”oförutsedda
händelser & utgifter”.
9. Avrapportering av pågående ärende
OS – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - genomgång ärenden
Ö.Tallbacksvägen:
Marken har tagits i anspråk. Efter många diskussioner med fastighetsägaren har en lösning ej
uppnåtts. Styrelsen bordlägger ärendet tillsvidare.
Storvägen-V.Falkvägen 1:
Gallring på vägmark kommer att ske enligt plan framtagen av OS, KR & entreprenör. Bekostas av
fastighetsägaren.
Lundberg / C-B Friis väg1:
Björk planterades på vägföreningens mark – dessa är nu flyttade tillbaka på egen mark. Rishögar
på vägföreningens mark kommer att bortforslas av fastighetsägaren under sommaren.
Bergs väg:
Ärendet bordlades till nästa möte den 2/7, då vi inte hade fullständiga uppgifter om kostnader för
rättshjälp etc. KR tar in dess uppgifter till nästa möte.
MB – Hemsidan & mail
Inget nytt.
LS – Blinkande hastighetsskyltar
En skylt är uppsatt på Kinells väg (väster om Månstigen). Den är vändbar så att den kan mäta
hastigheten antingen från ena eller andra hållet. Ytterligare en mätare har inhandlats. Beslutade
att ta ner den andra 30-blinkskylten från Storvägen (den första är redan nertagen) och att köpa in
en tredje blinkskylt. På så vis kommer det att finnas en flyttbar skylt med fäste på Kinells väg &
på V.Fasanvägen samt två skyltar på Storvägen, en i var riktning (även dessa flyttbara).
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MB – Avtal Europark – avtalet diskuterat, behåller befintligt avtal & leverantör. MB
påtala att de måste kontakta MB innan en p-bot makuleras. MB även meddela dem att det är ok
att stå längs vägen vid skolan, vid t ex skolavslutningar och dyl!
MB – Medlemsregister – Sportadmin, företag i Höllviken, presenterats för MB & OS.
Enkelt medlemsregister, kostnad 4 800:-/år, kan skicka ut fakturor och många andra funktioner.
Beslutade att köpa in detta system och tjänst. MB tar hand om detta.

10. Inkomna skrivelser & förslag

- Årsmötesprotokoll (Gångstigar längs Storvägen), se protokoll från mars där styrelsen fattade beslut
att inte gå vidare med detta ärende.
- Tack - styrelsen tackar för värmande beröm!

11. Övriga frågor
Info ang bredbandet. Vägföreningen har inte fått något avtal från Akea som kommer att
utföra grävningarna. OS meddelade att avtal håller på att tas fram och kommer inom kort.
Telefonnummer till valberedningen ska finnas på hemsidan och vara med i Varjehandan.

12. Nästa möte…
Tisdagen 2 juli klockan ca 20.00, dvs efter årsmötet, hålls ett konstituerande styrelsemöte
med nya styrelsen! Ingen kallelse kommer att skickas ut till detta möte!
13. Mötet avslutades
Ljunghusen 2013-06-24
Vid protokollet

Justeras

______________________
Charlotte H Lendrop

_______________________
Per Möller
______________________
Mathias Bergman Werntoft
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