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Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening 
2014-06-23 
 
Närvarande 
Per Möller  PM  Ordförande 
Charlotte H Lendrop  CHL  Sekreterare 
Eva Karlander  EK 
Lars Sjögren  LS  
Mats Molander  MM 
Ola Svantesson  OS 
Fredrik von Platen  FvP 
Mathias Bergman  MB 
 
Frånvarande 
 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkommen. 
 
2. Val av justeringsman 
LS valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
 
3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma 

Rest:   

- Stockarna V.Fasanvägen / Bergsväg – Hansson har fortfarande inte 

tagit bort stockarna trots upprepade påpekande från vägföreningen. 

Har istället börjat lägga upp stockar på vägföreningens mark från 

privata arbeten. Styrelsen meddelar honom skriftligt att han har till 

den 31/8 2014 på sig att ta bort det som ligger på vägföreningsmark 

annars kommer styrelsen ombesörja bortforsling samt 

omhändertagande av materialet. CHL skriver. 

- Avrinning & avsmalning V.Fasanvägen / Bergsväg – arbetet utfört, 

fungerar bra. Eventuellt ta bort pinnarna när vegetationen har tagit 

sig.  

- Vägskyltar uppsatta – Koltrastvägen, Bergsväg x2 klart! 

- Akea åtgärdat vägar – Ja, åtgärdat. Arbetet har 2 års garanti.  

- Skylttvätt – ungdom anlitad. Arbetet ska vara utfört senast början av 

juli.  

4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc 
Nytt ytskikt, grus 016, är lagt på hela östra sidan. Bra resultat.  
Hyvling och saltning har gjorts i hela området. Ett litet misstag skedde när detta gjordes då 
en ny chaufför körde med en speciell funktion som gjorde att det skakade extra mycket. 
Detta ska inte göras igen.  
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5. Lägesrapport grönområde etc 
Beröm från medlemmar att det har blivit mycket fint på grönområdena.  
Zon 3 är färdiggallrat. Inget arbete på grönområdena är inplanerat under resten av året. 
Nästa år kommer slyröjning (björk) att utföras, samt förhoppningsvis gallring på resterande 
områden. (vissa bitar i zon 1 norr om V Fasanvägen samt grönområdet längs Örnvägen) 
 
6. Lägesrapport diken & pumpstation 
Service av pumpstationen i början av hösten. Den fungerar bra. 
Dikena röjs under sommaren. Alla utlopp fungerar bra. 
För de som är intresserade av grundvattennivårena i området så finns kommunens 
mätningar på deras hemsida velling.se. 
 
7. Lägesrapport ekonomi samt budget & 5-års investeringsplan 
Genomgång av RR & BR.  
1 medlem har inte betalt – skickat till kronofogden. 
 
Efter årsmötet ska vi för första gången genomföra debiteringen via ”fjärrutskrift”. EK är klar 
med all registrering av adresser i det nya systemet. Uppdateringar kommer flera gånger per 
år från Lantmäteriet. Varjehandan skickades ut med adresser från det nya systemet, vilket 
fungerade bra.  
 
8. Avrapportering av pågående ärende 

 OS, PM – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - genomgång ärenden 

C-B Friis väg1: 

Ännu inte åtgärdat trots muntliga och skriftliga påminnelser. PM tar kontakt med honom. Inget 
nytt. 

Wolkes väg:   

Polisutredning nerlagd! Ord står mot ord. Istället åtgärdar vi ingreppet med att återplantera tallar. 

BESLUTADE att fortsättningsvis ska det alltid finnas skriftligt godkännande från styrelsen för 
åtgärder på vägföreningens mark.  

P-ficka / Storvägen 52: Biluppställningsplatsen på vägföreningens mark är flyttad och marken är 
återställd.      

Fricksväg / Hasselvägen: Bordlägges till nästa möte.   (Fastighetsägaren har klippt /toppat 10 st 
småtallar på området som just gallrats. Dessa 10 tallar hade sparats för de var speciellt fina. Fått 
offert från Anton S vad det skulle kosta att återplantera. Vi skickar mail att 
återställningskostnaderna kommer att faktureras senare, pga att fastighetsägaren har gjort 
åverkan på vägföreningens mark. MM skickar.) 

 MB – Hemsidan & mail  

Uppdaterad med lite nyheter. Gamla hemsidan är uppsagd. Stängs ner när innevarande period är 
slut. 

 PM – Avtal Parkeringsbolag  
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Nytt avtal skrivet med Q-park. Började gälla den 1/6 2014. Avtalet är att intäkterna fördelas 50% 
/ 50%. Nya skyltar är uppsatta vid parkeringsplatserna.   

 MB, EK – Medlemsregister   

MB skapar en utgående mailadress från vägföreningen. Skapar även ny gemensam mailadress 
samt på sikt stänga ner den gamla info adressen. 

 MM, FvP – Skötselansvar (överenskommelser med Ljungskogens Strandbad) 

MM & FvP - Ärendet fortgår. 

 FvP, MM – Bolagets exploateringsplaner ang 24 tomter 

Information har kommit ut i Varjehanda samt kommer att läggas ut på hemsidan. 

Föreslog att vi ska informera om detta ärende på årsmötet samt förhöra oss hur 
medlemmarna ställer sig i frågan! 

 FvP, MM – Exploateringsplaner Ljunghusen 11:1 & 11:92 

Vi bevakar ärendet. Styrelsen är generellt emot förtätning av området. 

 PM/MM – Carport Solidenvägen / Kinells väg 

Detta ärende ligger nu hos kommunen eftersom det är felbyggt och ligger på prickad mark. 

 EK/CHL – Årsarbetsplan 

EK & CHL tagit fram förslag på årsarbetsplan, för att underlätta det löpande arbetet. Uppdateras 
löpande under det kommande året. 

9. Inkomna skrivelser & förslag 
- Ljungskogens skogar / JI – Nuvarande arbete fungerar bra, alltså ingen anledning att byta. 
- Man blir glad / ER - J! 
- Storvägen / DJ – hänvisa till statisktik från hemsidan, samt att vi arbetar fortlöpande med 
trafiksäkerheten i området. 
- V Fasanvägen / JB – Dessvärre kan vi ej ta fram statistik från v. Fasanv, Kinells v, Storv  
riktning mot landsvägen, möjligen kan vi från skylten på Storv mot stranden. Vi kan hyra in 
mätare för trafikräkning från NTF.  
- Vägavgränsning / CCW – BESLUTADE måla 30-märken på V Fasanvägen, Storvägen & 
Kinellsväg. Även måla ”barnmärke” på V Fasanvägen. PM ordnar. 

  
10. Övriga frågor 
- Planering av årsmötet!  
- Samrådsmötet info – Protokollet lägges ut på hemsidan 
- Cykelstigen vid S.Klockvägen – Eon har åtgärdat efter deras grävning där. 
- Reflexspreja stenar – LS sprejar 
- MF kampanj ang 30 km/h – funderar till nästa möte 
- Se över skyltning vid P-platserna – Q-park & Jönssons sydgräv ser över skyltningen. 
- Nya cykelställ har satts upp vid parkeringsplatserna. Även nya ”staket” för att stoppa 
sandflykt. Nytt gruslager på Fricksvägens p-plats. 
-FvP meddelade att han lämnar styrelsen efter årsmötet. 
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11. Nästa möte… 
 
Konstituerande möte efter årsmötet den 1/7. 
 
12. Mötet avslutades 
 
Ljunghusen  2014-06-23 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
______________________  _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Per Möller 
      
     ______________________ 
     Lars Sjögren 
 
 
 


