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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:

-Storvägen – V.Falkvägen 1 åtgärdat? Åtgärd ej utförd. Se vidare

pågående ärende.
- C-B Friis väg 1 åtgärdat? Åtgärd ej utförd. Se vidare pågående
ärende.

4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc
Vägarna fortfarande i mycket bra skick. PM föreslog att vi, istället för att hyvla som det
brukar göras under hösten, ska fylla i hålor med grus och packa det på de ställen där det
behövs. Beslutade att detta ska göras.
Klippning av grönska längs alla vägarna och i diken kommer att ske under september.
Dikena kommer rensas i och kring rören för att bibehålla god vattenavrinning.

5. Lägesrapport grönområde etc
Diskuterade om vi ska slyröja, trots att det egentligen är gallring av zon 3 som ska göras i år.
Beslutade att slyröja hela området under året, pga av den stora tillväxten av slyn i år. Även
gallringen i zon 3 startar och tas så långt ekonomin tillåter. Fortsätter med gallring av zon 3
under nästa år om det inte blir klart under i år.
Höjd och siktröja hela östra området. Arbetet har börjat idag.
Skogsstyrelsen ang EU-bidrag – LS och OS träffat skogsstyrelsen på plats i Ljungskogen.
Tyvärr kan vi inte få något bidrag.

6. Lägesrapport diken & pumpstation
Fungerar bra. Inget nytt.
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7. Lägesrapport ekonomi
Fortsättningsvis ska Resultat- & Balansrapport mailas ut med kallelsen.
Genomgång av resultat- & balansrapporter. Allt ser bra ut.
Angående utdebitering av medlemsavgifter ska EK & MB se över ett rationellare alternativ.

8. Avrapportering av pågående ärende
OS – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - genomgång ärenden
Storvägen-V.Falkvägen 1:
Har tagit bort delar av det som beslutades att det skulle fällas, vilket inte var enligt vår
överenskommelse. OS kontaktar dem via brev med informationen att de ska se till att all skadad
björk ska tas bort inom 30 dagar. Annars beställes arbetet av Vägföreningen och fakturan skickas
till dem. Ska även återplantera en del småtallar.
C-B Friis väg1:
En del av rishögarna är rensade, men inte de som ligger ut mot allmänning. OS kontaktar dem via
brev med informationen att de ska ta bort rishögarna inom 30 dagar. Annars beställes arbetet av
Vägföreningen och fakturan skickas till dem.
Bergs väg:
FvP har varit i kontakt med dem och träffat dem. Föreslagit att de tillsammans med en
trädgårdskunnig ska ta ner skadade träd samt återplantera nya. Detta bekostas av dem. Även den
självriskkostnad på 5000:- som Vägföreningsavgiften har för advokater samt den översyn som
gjorts av marken.
Fricksväg 17:
Sandhögar utlagda på vägföreningens mark. Lades där i juni. PM pratade med dem då och fick
informationen att de skulle använda sanden inom kort. Skicka brev till dem och be dem avlägsna
sanden snarast. CHL skickar.

MB – Hemsidan & mail
Inget nytt.
LS – Blinkande hastighetsskyltar
Den beställda skylten har blivit försenad i leverans. Levererades i veckan, dock saknas fortfarande
några smådelar innan den kan monteras. Beslutade att koppla till el vid stolpen på Kinellsväg för
att kunna ha skylten ständigt placerad och slippa ta ner den för att ladda batteri. Nr 3 ska upp på
Storvägen.
MB – Avtal Europark – inte fungerat bra i sommar. Ibland har bilar blivit bötfällda
som inte borde haft böter och många gånger har inga p-vakter varit här och felparkerade bilar har
då inte fått böter. MB säga upp det befintliga avtalet och finna nytt bolag för arbetet.
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MB – Medlemsregister –
MB ej närvarande , inväntar info till nästa möte. EK kontaktar MB.
LS – Döda träd (brev)
LS skrivit brev till 4 medlemmar med informationen att de har döda träd på sin tomt som de
ombedes ta ner eftersom de står i närheten av vägmark och kan utgöra en risk. Ett träd är
nertaget av fastighetsägaren. En fastighetsägare har hört av sig och lovat ta ner trädet under
hösten. Två har ej hört av sig. LS kontaktar dem igen.
FvP – Marklov trädfällning (vad framkom på Villaägarföreningens årsmöte)
Medlemmarnas åsikt är att de inte önskar att det krävs marklov. Bestämdes att
Villaägarföreningen inte ska verka för att det ska krävas marklov.
OS – Hur hantera förfrågningar av fällning av vägföreningsträd?
Överens om att behandla fall till fall. I första hand tittar de skogsansvariga LS & OS på det och tar
beslut. I tveksamma fall mailar de ut adressen så att övriga styrelsemedlemmar kan bilda sig en
uppfattning för att sedan kunna fatta beslut i fallet på nästkommande möte.

9. Inkomna skrivelser & förslag
- Växtlighet som skymmer trafiksignal / Trefikverket – PM besvarat att det gäller den Norra delen.
Vidareförmedlat kontaktuppgifter till dem.
- Gränser etc / Elin Sahlin – LS & PM varit i kontakt med henne. Ärendet avklarat.
- Marklov / Carl Larsson – PM varit i kontakt med honom. Inväntar återkontakt från honom.
- Skyltning / Jens Ismunden – vi se över skyltarna. Preliminärt köpa in en eldningsförbudsskylt. Ta
upp det på samrådsmötet vem som egentligen är ansvarig för skyltar som gäller regler på
naturområdet.

10. Övriga frågor
PM blivit kontaktat av Torsten Hemborg / Ljungskogens Strandbad AB som vill att vi ska se
över nedgrävningen av bredbandsfiber så att det inte försvårar arbetet för framtida
bebyggelse. Vägföreningen kommer att kräva en dokumentering i form av en karta med
fiberns förläggning i plan & djup, detta främst för att ha kännedom när vi ska gräva för
dikning och dyl. Mer än så anser vi inte vara styrelsens uppgift.
LS undersöker om det finns någon form av ”reflexspray” att använda på stenar som ligger i
cykelleder.
Bredband – arbetet är igång. Preliminärt kommer arbetet i Ljungskogen vara klart till våren.
Filmningen inom området har genererat oss 7000:-.

11. Nästa möte…
Torsdagen den 28 november 2013 kl 17.30 på LjGK!

12. Mötet avslutades
Ljunghusen 2013-09-02
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Vid protokollet

Justeras

______________________
Charlotte H Lendrop

_______________________
Per Möller
______________________
Ola Svantesson
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