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Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening 
2013-11-28 
 
Närvarande 
Per Möller  PM  Ordförande 
Charlotte H Lendrop  CHL  Sekreterare 
Eva Karlander  EK 
Fredrik von Platen  FvP 
Lars Sjögren  LS  
Ola Svantesson  OS 
Mats Molander  MM 
 
Frånvarande 
Mathias Bergman  MB 
 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkommen. 
 
2. Val av justeringsman 
EK valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
 
3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma 

Rest:   

- Eldningsförbudsskylt köpas in – Ej inköpt. Ska se över skyltningen vid 

alla parkeringsplatserna till våren, så att de är i ordning inför 

badsäsongen.  

4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc 
Har lagat hålor i grusvägarna på västra sidan. Väntat med östra sidan pga 
bredbandsgrävningarna. Hyvling har inte behövts sedan i våras. Nästa planerade åtgärd på 
vägarna blir till våren, med hyvling och saltning.  
 
Snöröjningen sköts av Ljunghusens Golfklubb. 
 
 
5. Lägesrapport grönområde etc 
Ersättare till Hansson har hittats – Anton Siminic, arborist. Har fungerat mycket bra! Ställer 
upp och gör ett bra jobb.  
 
Meddela Hansson att han framöver inte får använda Vägföreningens grönområde för 
uppläggning av stockar. PM pratar med honom. 
 
Hela området slyröjt! I zon 3 är det mesta gallrat. Tar resterande av zon 3 2014, pga 
budget.  
 
 
6. Lägesrapport diken & pumpstation 
Läget helt under kontroll med vatten & pumpstation. 
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7. Lägesrapport ekonomi 
Efter påminnelse är det ca 15 stycken medlemmar som ännu inte betalt årsavgiften.  
EK mailar ut lista till styrelsen så ska vi försöka finna ut vem och varför, innan vi skickar det 
vidare till kronofogden.  
 
Nytt från skattemyndigheten att from 2013 ska föreningar dra skatt på styrelsearvode. 
Eftersom informationen inte kommit till oss när arvodet betalades ut hade 
skattemyndigheten överseende med detta i år, men till nästa år måste skatten dras.  
 
Nytt program – blev inte Sportadmin utan ett program som heter VägFas. MB och EK har 
börjat arbeta med programmet. Importerat information från lantmäteriet. Fortsätter arbeta 
med det för att lägga in all vår information. Styrelsen beslutade att räkningar för 
medlemsavgifterna framöver skickas till lagfaren ägare på folkbokföringsadress. Lägga in 
mailadresser i systemet. Skicka med brev i nästa faktura, där vi förklarar att vi bytt system 
och att det numer skickas enligt ovan. Även uppmana medlemmarna att lämna sin 
mailadress. EK & MB har mandat att lösa denna fråga. Eftersom detta kräver stor 
arbetsbelastning kommer ersättning att utbetalas för detta arbete. EK tar in hjälp mot 
ersättning.  
 
 
 
8. Avrapportering av pågående ärende 

 OS, PM – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - genomgång ärenden 

Storvägen-V.Falkvägen 1:  

Avklarat enligt våra önskemål.  

C-B Friis väg1: 

OS pratat med honom flera gånger. Han har sagt att han ska ta bort rishögarna under vintern. 

Fricks väg 17: 

PM pratat med dem och förmedlat kontakt till Golfklubben. Han har sagt att de kommer att ta bort 
sandhögen. 

Wolkes väg: 

Olovlig trädfällning, 7 stora tallar fällda. Vägföreningen har gjort polisanmälan.  

Skriv på hemsidan att polisanmälan gjorts. 

Styrelsen beslutade att framöver ska det finnas skriftligt tillstånd från styrelsen för att få ta ner 
träd eller buskar på grönområdena inom Ljungskogen samt att anlägga tillfälliga upplag eller 
liknande. (se lapp från 1971) Skriv även detta på hemsidan och i Varjehandan.  

 

 MB – Hemsidan & mail  
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Inget nytt. 

 LS – Blinkande hastighetsskyltar 

Den andra blinkande 30-skylten är nu skrotad. Den nya blinkskylten är snart på plats. Elektriker 
ska koppla in den inom kort.  

Då Eon skulle ha ca 30 000kr för att dra fram el till blinkskylten på Kinells väg, har vi istället gjort 
en överenskommelse med boende på Månstigen, att vi ska få ta el från dem mot en liten 
ersättning. 

 MB – Avtal Europark  

Avtalet är uppsagt med parkeringsbolaget. Avtalet går ut i vår. Ska kontakta nytt. 

 MB – Medlemsregister –  

Se ekonomi… 

MB ej närvarande , inväntar info till nästa möte. EK kontaktar MB. 

 LS – Döda träd (brev) 

Arbetet fortskrider! Har förmedlat kontaktuppgifter till Anton S. 

 OS – Hur hantera förfrågningar av fällning av vägföreningsträd? 

Styrelsen beslutade att framöver ska det finnas skriftligt tillstånd från styrelsen för att få ta ner 
träd eller buskar på grönområdena inom Ljungskogen samt att anlägga tillfälliga upplag eller 
liknande. (se lapp från 1971) Skriv även detta på hemsidan och i Varjehandan.  

 
9. Inkomna skrivelser & förslag 

- V. Fasanvägen / Lars Samuelsson  -  Invänta info från NTF. MM kontaktar därefter Lars 
Samuelsson med styrelsens hållning samt eventuella åtgärder. 
 
- Avtal larmbolag / VFFG  -  PM svarat att det kan kanske vara av intresse för medlemmarna, 
men det kan inte hanteras av Vägföreningen. De är välkomna att skicka ut information. 
 
- Klarläggande skötselansvar / Torsten Hemborg, Ljungskogens Strandbad  -  MM & FvP ser över 
detta och jämför med gamla avtal och överenskommelser.  

  
10. Övriga frågor 
- Blinkskyltförsäkring uppsagd? – EK kontrollerar detta.  
- Ljunghusen 11:1 & 11:92 – Begäran om planbesked från AB Ljungskogens Strandbad. MM 
kontaktar kommunen för att få fullständiga handlingar i ärendet (dvs kartor var det är 
planerat att dessa tomter ska bildas).  
- Vägskylt Koltrastvägen – kommer att bytas ut. 
- Ombyggnad av skolans p-plats – Ombyggnaden av p-platsen blir klar imorgon fredag 29/11 
2013. 
- Info ang bredbandet – arbetet fortsätter enligt plan. Preliminärt kommer Ljungskogen att 
få uppkoppling i april. 
 
 
11. Nästa möte… 
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Torsdagen den 11 februari 2014 kl 17.30 på LjGK! 
 
12. Mötet avslutades 
 
Ljunghusen  2013-11-28 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
______________________  _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Per Möller 
      
     ______________________ 
     Eva Karlander 
 
 
 
 


