Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening
2014-08-25
Närvarande
Per Möller
Charlotte H Lendrop
Eva Karlander
Lars Sjögren
Mats Molander
Henrik Wall
Cecilia Dautovic Bergh
Andreas Morfiadakis

PM
CHL
EK
LS
MM
HW
CDB
AM

Ordförande
Sekreterare

Frånvarande
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen.
2. Val av justeringsman
HW valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma
Rest:

- Stockarna V.Fasanvägen / Bergsväg – HW ringer Hansson och ber
honom ännu en gång att ta bort dessa.
- Stenar reflexsprejade? – Kommer att ske under september LS & PM
- Tallar återplanterade Wolkes väg? – Ber Anton S att utföra detta
under hösten, LS.
- Gamla dokument – Finns nu hos LS. PM & LS går igenom vad som
ska sparas.
- Målade vägmärken – Inväntar offerter. PM

4. Genomgång av årsmötet och dess uppdrag åt styrelsen
i. Se över siktröjning korsningen Fricksväg / Storvägen / Parkvägen - LS har
gjort en första översikt. Kontrollera var tomtgränsen går och vilka
grenar/buskar som kan tas för att förbättra sikten.
ii. Se över soptunnornas placering på P-platserna. - Har sett över detta och
kommit fram till att de är bra placerade, beaktat det faktum att om de står för
långt bort användas de inte i lika stor utsträckning.
iii. Undersöka ökningen av kommunens bidrag. - PM ringer Anette Bengtsson
och förhör sig vilka möjligheter som finns. Hör även med Ljunghusens
Vägförening.
iv. Eventuellt göra yttrande i kommunens utredning om vägföreningar. - PM har
fått utredningen tillsänt sig. MM läser och återkommer med synpunkter.
v. Underlätta utfarten från fastigheterna mot Storvägen längst i norr – LS har
kikat på tomtgränser och talat med berörda. Fortsätter för att finna lösning.
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vi. Arbeta för att stoppa förtätningen av Ljungskogenområdet – MM kontaktar
Villaägareföreningens styrelse och meddelar att vi vill starta ett samarbete i
denna fråga. Representanter från vår styrelse är HW & MM.

5. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc
HW fick till uppgift att avlasta PM & LS med vägfrågorna.
Planen är att endast laga hålor i grusvägarna, inte hyvla förrän till våren.
De större vägarna saltades i slutet av juli för att binda dammet.
6. Lägesrapport grönområde etc
Inget arbete utfört under sommaren på grönområdena. Vissa mindre arbeten kommer
förhoppningsvis att utföras under hösten, om budgeten tillåter.
7. Lägesrapport diken & pumpstation
Servicen är utförd. En ”anmärkning” som bör åtgärdas. PM tar in offert på vad detta skulle
kosta. Röjning av dikena har blivit framskjutet till hösten.
8. Lägesrapport ekonomi samt budget & 5-års investeringsplan
Medlemsdebiteringen med hjälp av ”Fjärrutskrift” fungerade mycket bra. Vissa medlemmar
har hört av sig med adressändringar.
Genomgång av RR & BR.
Gå igenom 5-årsplanen vid nästa möte.
9. Avrapportering av pågående ärende
PM, xx – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - genomgång ärenden
C-B Friis väg: Inget nytt.
Fricksväg / Hasselvägen:
Bordlägges åter 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.)
CDB, AM – Hemsidan & mail
Utsåg CDB att utföra uppdateringar av hemsidan. Matthias Bergman kommer även fortsättningsvis
vara behjälplig i IT-frågor. CDB tar kontakt med MB.
AM kontaktar MB för att diskutera vem som äger ljungskogen.info och domänen och vem som är
ansvarig.
EK – Medlemsregister
EK föreslår att vi kompletterar medlemsregistret med e-postadresser i ”vägfas”. Det innebär ett
stort engångsarbete men på sikt underlättar det kommunikationen med medlemmarna. Även
fakturor kommer då på sikt att kunna skickas ut via mail.
EK fått förfrågan om det går att lägga in badhyttsnummerna i vägfas. Håller på att utreda om
detta är möjligt.
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MM, HW – Bolagets exploateringsplaner ang 24 tomter, 11:1 & 11:92 samt
skötselansvar

Vi bevakar ärendet löpande. Kontaktar Villaägarföreningen för att bilda en gemensam
grupp som arbetar med frågan.
PM, LS – Carport Solidenvägen / Kinells väg
Detta ärende ligger nu hos kommunen eftersom det är felbyggt och ligger på prickad mark. LS hör
med kommunen hur det går i ärendet. PM & LS pratar med dem angående staket/vajer som satt upp
på vägföreningens mark.
EK/CHL – Årsarbetsplan
Maila ut inför nästa möte, så vi kan komplettera & diskutera.

10. Inkomna skrivelser & förslag
- Återställning bredbandsgrävning / MB – CHL besvara. Vi samlar på hög till garantibesiktningen
2015. Då kommer alla småfel att åtgärdas.
- Borttagning av träd / EMÅ – LS besvarat skriftligt att det är ok att ta tre träd, på egen
bekostnad och bortforsling av grenar, ris etc.
- P-böter Kinellsväg / SM – Se nedan
- P-böter S.Klockvägen / AN – Vi kommer framöver ta en diskussion med P-bolaget och ge dem
ännu tydligare instruktioner vilka vägar och vilka tider på året de ska arbeta. Vill man på förhand
göra undantag från dessa regler får man ta kontakt med vägföreningen. Styrelsen kan inte agera
i enskilda fall.
- Parkeringar / DJ – CHL besvara att vi ska se över ärendet med Fågelgränd. CHL ev kontakta de
som äger sommarstugan och felparkerar.

11. Övriga frågor
- Kitesurfing – nästa möte
- Skogsbränder – PM pratat med brandchef i Trelleborg för eventuell plan för Ljungskogen –
samma plan gäller för hela Näset. Det finns vattenposter, tankbilar etc. Ingen generell plan
för Ljungskogen.
- MF kampanj ang 30 km/h – förslag att kombinera detta med att medlemmarna ska anmäla
sina mailadresser. CHL tar fram förslag.
- Fastighet 11:88 är delad i två, nu även 11:103, Bergsväg.
- Anmäla adressändring till Lantmäteriet angående Ga2. EK
11. Nästa möte…
…blir onsdagen den 5/11 klockan 17.30 på LjGK.

12. Mötet avslutades
Ljunghusen 2014-08-25
Vid protokollet

Justeras

______________________
Charlotte H Lendrop

_______________________
Per Möller
_______________________
Henrik Wall
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Highligts till hemsidan…
Under hösten kommer lagning av hålor i grusvägarna ske. Hyvling till våren.
Nya debiteringssystemet fungerade mycket bra. Planen är att komplettera medlemsregistret
med e-postadresser då detta på sikt underlättar kommunikationen med medlemmarna.
Vägföreningen kontaktar Villaägarföreningen för att bilda en gemensam grupp som arbetar
för att stoppa förtätningen av Ljungskogen.
Småfel och sättningar i vägen som uppkommit i samband med bredbandsgrävningarna kan
rapporteras till styrelsen. Dessa kommer sedan åtgärdas i samband med garantibesiktningen
under 2015.
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 5 november 2014!
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