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Protokoll från årsmöte i Ljungskogens Vägförening  2012-07-03 
 
Plats & tid 
Ljungenskolans matsal klockan 18.00 
 
Närvarande 
59 medlemmar enligt närvarolista, Bilaga 1  
 
Mötets öppnande  
Ordförande Per Möller öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt presenterade 
styrelsens medlemmar. 
 
1. Val av ordförande & sekreterare för årsmötet 
Till ordförande valdes Lennart Molander. 
Till sekreterare valdes Charlotte H Lendrop. 
 
2. Val av två justeringsmän 
Mötet valde Stephan Palmstierna och Karin Folke Gunér att justera protokollet samt att vid 
behov agera rösträknare. 
 
3. Stämman behörigen kallad 
Godkändes att kallelsen i vanlig ordning skett i Ljungskogens Varjehanda minst 2 veckor före 
mötet. 
 
4. Beslut om dagordning för årsmötet 
Dagordningen godkändes. 
 
5. Styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Styrelseberättelsen inklusive resultat & balansräkning har presenterats i Varjehandan. 
Lägges till handlingarna. 
 
6. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisionsberättelsen, upprättad av revisorerna Inger Walle och Jacob Skanse, lästes upp av 
Jacob Skanse. Revisionsberättelsen bifogas protokollet, Bilaga 2. 
 
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- & balansräkning samt att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
7. Inkomna ärenden & motioner 
Per Juhlin från kommunen informerade om hur kommunen arbetar med 
dagvattenproblematiken på lång sikt. 
 
Per Möller redogjorde för vad som gjorts inom området de senaste åren för att förbättra hela 
systemet med dagvattnet, dvs, dikesgrävning och rensning, nerlagda rör, vägar som rasat in 
och lagts om, förbättring av pumpstationen mm. 
 
Bengt Ekberg redogjorde för den inkomna motionen från Karin Sjögren, Bengt Ekberg och 
Jan Christensson. De tycker att det är bra att vägföreningen arbetar med 
vattenproblematiken men vill ändå att det görs en 5 års plan, enligt motionen, Bilaga 3. 
 
Mötesordföranden meddelade att styrelsens förslag är att avslå motionen, då det redan 
arbetas hårt med att förbättra vattenproblemen inom området och att de åtgärder som 
gjorts måste utvärderas under en längre period.  
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Mathias Bergman Werntoft förtydligade vad styrelsens plan är – att arbeta enligt den plan 
från 90-talet som dåvarande styrelse låtit ta fram.  
  
Fredrik von Platen berättade om de ekonomiska förutsättningarna som motionen innebär. 
Styrelsen har tagit in offerter från konsulter vilka visar pris på ca 150 000 SEK för att de ska 
ta sig an ärendet och samla in material för att kunna göra en plan. Därefter kommer en 
offert på vad det skulle kosta att göra en plan för åtgärdandet. Dessutom tillkommer 
kostnaderna för att utföra vad konsulterna kommit fram till! 
 
Leif Ohlsson tycker att styrelsens arbete verkar vara mycket bra och på rätt väg. 
 
Olof Ekelund ville ha en kompromiss att styrelsen ser över den befintliga planen från 90 talet 
och reviderar den.  
 
Mötets ordförande fann att alla fått göra sina röster hörda och att det var dags för 
omröstning via handuppräckning. 
Motionen avslogs med överväldigande majoritet. 
 
 
8. Arvode till nästkommande års styrelse & revisorer 
Stämman beslutade att det ska vara samma arvode som föregående år, dvs revisorerna har 
inget arvode och styrelsen har ett basbelopp att sinsemellan fördela. 
 
9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt beslut om årsavgift. 
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat fastställdes. 
Styrelsens förslag är att höja årsavgiften med 250:- till 1750:-/andel för 2012. 
Mötet godkände detta förslag och årsavgiften fastställdes därmed till 1750 SEK / andel. 
 
Debiteringslängden uppvisades för mötesdeltagarna och fastställdes. 
 
10. Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret 
Per Möller redogjorde för det arbete som Vägföreningen har för avsikt att arbeta med under 
det kommande året: vägnätet, trafiksäkerheten, grönområdena och så klart dräneringen! 
 
Olof Ekelund framförde ett förslag att utnyttja det grönområde som finns mellan tomterna 
och Storvägen på östra sidan till att anlägga en promenadstig. 
Styrelsen ska utreda frågan till nästa årsmöte. 
 
11. Val av styrelseledarmöter och suppleanter samt utseende av 
styrelseordförande 
Valberedningens förslag presenterades av Kent Carlsson och godkändes i sin helhet av 
årsmötet. Bilaga 4. 
 
Staffan Persson och Per Andersson lämnar styrelsen. 
Nyvalda i styrelsen blev Lars Sjögren och Ola Svantesson. 
 
Per Möller utsågs till ordförande på ytterligare ett år. 
 
12. Val av revisorer och suppleanter 
Valberedningens förslag presenterades och godkändes av årsmötet. Bilaga 4. 
 
13. Val av Valberedning och utseende av sammankallande 
Mötet föreslog Kent Carlsson, Stephan Palmstierna & Bo Forsén till valberedning. Förslaget 
godkändes. Mötet utsåg Kent Carlsson till sammankallande. 
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14. Övriga frågor  
 
Anina Söderlund ville lyfta en fråga från Miljö- & byggnadsnämnden angående planändring 
vid trädfällning. Hur ställer sig vägföreningen till detta? Om kommunens planändring 
kommer att inkludera Ljungskogen måste man ansöka om att få fälla träd som har en 
diameter på mer än 20 cm i marknivå. I en ansökan måste det redogöras för var alla 
befintliga träd på tomten står. Det kommer även innebära en kostnad på 500:- per ansökan, 
250:- vid avslag. Anina anser att ett krav på marklov kommer att försvåra skötseln av 
grönområdena i Ljungskogen.  
 
Styrelsen anser att det är viktigt att säkerställa karaktären inom området. 
 
Stephan Palmstierna tycker att styrelsen ska få i uppdrag att i samarbete med 
Villaägareförening och andra intressenter inom området, se över frågan och ta fram ett 
förslag samt ha en dialog med kommunen. 
 
Kristin Roos tycker att det borde sammankopplas med frågan om hårdgörande av yta. 
 
Bertil Carstam tycker att det är bra med detta marklov vid en nybyggnation. Övriga tomter 
borde ej behöva ansöka om trädfällning. 
 
Fredrik von Platen förslår att var och en gör sin röst hörd till kommunen i denna fråga istället 
för att låta det gå via Vägföreningen. 
 
Mötesordföranden föreslog att Stephan Palmstiernas förslag skulle antas av mötet, vilket blev 
fallet. 
 
 
Gert Dyrvall föreslog att högerregeln ska tas bort från Storvägen samt Kinells väg. Per 
Andersson förklarade att i Ljungskogen är det högerregeln som gäller! Ska det ändras 
medför det att väldigt många skyltar måste sättas upp, vilket förfular vårt område samt inte 
minst att högerregeln faktiskt drar ner hastigheten på en väg. 
Per Andersson redovisade statistik för hastighetskontroller som gjorts av polisen inom 
området vid 8 tillfällen det senaste året: 43 bötfällda, 5 körkort indragna, en uppmätte 70 
km/h, största andelen på väg ut ur området, 70% av de bötfällda är boende inom området. 
Han uppmanade även att alla vi som bor här inom området ska hålla hastigheten på 30 
km/h! 
Medlemmarna fann att nuvarande bestämmelser var bra. 
 
Monica Meahlum tog upp frågan om surfzonen vid Parkvägen. Jan Cedervall svarade att 
denna fråga inte tillhör vägföreningen utan länsstyrelse, kommun och eventuellt Badhyttens 
vänner.  
 
15. Bestämmande av protokolljustering och tid och plats för protokollets 
tillhandahållande för medlemmarna 
Protokollet justeras under hand och finns tillgängligt för medlemmarna måndagen den 16 juli 
klockan 18.00 på Ljunghusens Golfklubb. Protokollet kommer även, så småningom, att finnas 
på hemsidan www.ljungskogen.info.  
 
16. Mötet avslutades 
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Styrelsens ordförande Per Möller tackade Lennart Molander för att han skickligt hållit i 
ordförandeklubban och medlemmarna för visat intresse och lovade att göra sitt bästa såsom 
föreningens ordförande även i fortsättningen. 
Per Möller tackade Per Andersson för gott arbete under sina 13 år i styrelsen.  
Mötet förklarades avslutat! 
 
 
Ljunghusen  2012-07-03 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
______________________  _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Lennart Molander 
Sekreterare    Mötesordförande 
 
 
______________________  ______________________ 
Karin Folke Gunér    Stephan Palmstierna 
Justeringsman     Justeringsman 
 
 


