
Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening 
2018-09-05 
 
Närvarande 
Per Möller  PM  Ordförande 
Charlotte H Lendrop  CHL  Sekreterare 
Mats Molander  MM 
Lars Sjögren  LS   Vice ordförande 
Anna Ottosson  AO 
Kajsa Cavallin  KC 
Tom Kellheim  TK 

Frånvarande 
Andreas Morfiadakis  AM 

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 

Genomgång ledamöternas Uppdrag: 

PM Eons grävningar – Besiktning med besiktningsman:  PM, Ulf Nebel samt vår 
besiktningsman Fredrik har varit runt hela området. Eon fick en del att åtgärda, det 
mesta är klart. Det som är kvar åtgärdas inom kort.  
PM Lagning av avrinningsrör på stranden, förhandla med kommunen att de tar 
halva kostnaden: Kommunen och deras entreprenör frånsäger sig allt ansvar och tar 
därför inte någon del av kostnaden, mao måste vi ta hela kostnaden. Länsstyrelsen 
har gett tillåtelse att vi får gräva och laga. Därefter bör vi sätta upp skylt/markering 
att där finns rör nedgrävda för att undvika att de blir sönderkörda igen. 
PM Träffa fastighetsägare ang vattennivåsänkande pumpar  m LS:  Har träffats och 
pratat. Fastighetsägaren använder inte längre pumparna. 
PM Ta in en andra offert ang omasfaltering:  delegeras till AM 
PM Samtal med Eons entreprenör ang omasfalteringen av V.Fasanvägen. - senare 
PM Undersöka kostnaden för att göra en relining av de gamla rören söder om 
tennisbanorna, ev andra lösningar samt undersöka om det är vägföreningen som 
ansvarar för dem: Ett nytt rör måste läggas mellan Ö.Strandvägen och utloppet på 
stranden. Relining är inte möjlig, då rören i princip vittrat sönder. Ska läggas på 1 m 
djup samt en liten pump. Vi får stå för kostnaden. 

MM Bevaka ärendet ang stranderosionen – se nedan p 10 
MM Kolla med revisorn Eric Salander om asfaltering ska gå som kostnad eller avskrivning – 
det är valfritt. 
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MM Lappar i lådor ang rishögar, stenar mm som lagts på vägföreningsmark m AM & LS – 
lappar utlagda. Bil på Porsvägen flyttad, övriga rishögar, stenhögar etc är kvar. AM lägger ut 
nya lappar. 
MM Ta in ny offert för omasfaltering som är specad väg för väg & gäller för 2019 - klart 
MM Kolla upp tillvägagångssätt för anmälan av servitut till Länsstyrelsen – har börjat kika på 
det, kollar vidare, hur det ska gå till och om ev förändringar i servituten kan göras. 

CHL Årsmötesprotokoll… - ok 

AO Fakturera kommunen 6000kr för att de skadat 2 träd - vi har fått betalt 
AO Prata med fastighetsägare ang återplantering utmed Kinellsväg, 11:20 – 
fastighetsägaren är vidtalad. 

LS Statistik från blinkande hastighetsskyltarna – Storvägen, Kinells väg & V.Fasanvägen – 
nästa möte 
LS Träffa fastighetsägare ang vattennivåsänkande pumpar m PM - ok 
LS Fixa vissa vägkorsningar, reflexpinnar bort, andra åtgärder vidtas m PM – korsningarna är 
ok, men de ska ses över hur det vuxit upp. 
LS Lappar i lådor ang rishögar, stenar mm som lagts på vägföreningsmark m AM & MM - ok 
LS Montera solceller på blinkskylt norrgående på Storvägen – klart! 

AM Sammanställa bidragsansökan för omasfaltering – är inskickat 
AM Lappar i lådor ang rishögar, stenar mm som lagts på vägföreningsmark m LS & MM – se 
ovan 

KC Finna lämplig beläggningskonsult – fått kontakt med en person och ska ta in 
offert. 
KC Lägga ut samrådsprotokollet på hemsidan – ok. Ska även uppdatera maillistan 

TK 

4. Genomgång av årsmötesprotokollet och medlemmarnas uppdrag åt styrelsen 
- Motion till årsmötet 2019 ang parkering – tar upp detta samt hela parkeringsfrågan på 
nästa möte (avgifter, boende parkering, böter, husbilar & motionen.) LS & PM kontaktar 
Q-park ang regler etc. 
- Trafiksäkerhetsutredning – önskemål om att den gamla utredningen ska läggas ut på 
hemsidan. CHL varit i kontakt med Tyréns för att höra hur pass aktuell utredningen är 
idag och fått besked på att, såvida inte vägens utseende eller någon annan kraftig 
förändring skett av vägen så, står rekommendationerna fortfarande fast. I utredningen 
avråder de från att anlägga en cykelbana på Storvägen. Att göra en ny utredning kostar 
ca 60 000 SEK. KC kontaktar Tyréns för ett godkännande att vi lägger ut utredningen på 
hemsidan med komplettering av deras utlåtande enligt ovan.  
- Skogsskötsel av privatmark – beslutade att ta med en skrivelse i nästa Varjehanda att 
uppmana fastighetsägare med obebyggda tomter att idka skogsvård på sina tomter. 

5. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc samt omasfalteringen 
En del av V.Mellanvägen har blivit dålig och kommer att hyvlas om, utan kostnad.  
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Lagning av hålor på grusvägarna kommer att ske under hösten vid behov. Även av hålor på 
Asfaltsvägar.  
Bidrag är sökt, vi har fått detaljerad offert, kommer att plocka in en 2a offert. Avvaktar nu 
beslut om bidrag, vilket väntas till våren. Om vi får positivt besked startar arbetet så snart 
som möjligt. 

6. Lägesrapport grönområde etc 
Slyröjningen är igång i hela området. 
Enligt plan i övrigt dock ingen gallring planerad. 
Höjd o siktröjning kommer att utföras under hösten. 

7. Lägesrapport diken & pumpstation 
Pumpstationen är servad i augusti. Ena pumpen var trasig, vilken de lagat. 
Dikena är i stort sett tomma efter sommarens torka, bara mycket gräs. Passa på att rensa där 
det behövs medan vattnet är lågt. 

8. Lägesrapport ekonomi inkl budget 
Faktureringen av årets medlemsavgifter har skickats ut. Betalningar har börjat komma in.  

9. Stående frågor att bevaka 
- Årsarbetsplan – vad sker nu –   
 Trafiksäkerhet: Höjd- & siktröjning samt statisktik från blinkskyltar – se ovan 
 Fakturera medlemsavgiften - ok 
 Väghyvling & saltning - ok 
- Bygglovsärenden – inga nyinkomna 

10. Inkomna skrivelser & förslag 
- Nyinflyttat / GM – CHL besvara. KC lägger in på autosvaret att info om 

vägföreningen finns på hemsidan. 
- Åtgärder vid brand / AW & PV – TK & PM kontaktar kommun, räddningstjänst, 

andra vägföreningar för att höra hur de arbetar med detta. Även lägga fram 
förslag att vi behöver ha mer än 1 utfart från området, om än bara vid nödfall. Vår 
ambition är att få fram någon slags plan för utrymning vid brand. Förmedlar den 
sedan via hemsidan & i Varjehandan. CHL svarar skrivelserna. 

11. Övriga frågor 
- LjGKs ansökan mark- & miljödomstol  - stort regelverk ang vad som får göras. LjGK har 
dock bestämt sig för att nu vidta större åtgärder. De önskar att Vägföreningen, 
Villaägarföreningen och Bolaget är med i detta projekt. Ska synkas med länsstyrelse, 
kommuner mm och i samråd ta fram en plan för att bevara den strandnära marken. 
Styrelsen beslutade att vara delaktiga i detta projekt.  
- Hur kan vi motverka skogsskövling vid nybygge – styrelsen anser att detta ytterst är en 
fråga för Villaägarföreningen. Bistår dock gärna med att kontakta mäklarna på orten. 
CHL återkoppla till Villaägarföreningen att vi haft uppe frågan.  
- Felaktiga p-böter  (moped & V.Lärkvägen) - åtgärdat 
- Affärsverksamhet i Ljugskogen  – har inte utgjort något problem under sommaren. 
- Coyard – appen – vi ser det inte som aktuellt och lägger ner detta förslag tillsvidare. 
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- Eldningsförbudsskyltar – 4 skyltar inköpta, kommer att sättas upp inom kort! 
- Spängerna – sanden - Hur har det funkat i år? Plan 2019? Vem betalar? – PM pratat 
med Mats Persson och meddelat att vi till kommande säsonger ska dela kostnaden 
mellan Villaägarföreningen, Badhytternas vänner & vägföreningen. Röjning har skett 1 
ggn/ v, har varit lagom. I övrigt har det fungerat bra. PM meddelar även Badhytternas 
vänner att kostnaden delas framöver. 
- GDPR – vi lägger in en liten text på hemsidan hur vi hanterar personuppgifter. KC fixar. 
- LS önskar att vi har en rutin för hur vi ska gå till väga när vi beslutar att träd på 
vägföreningsmark får tas ner av medlemmar. Bestämde att vi framöver ska vara minst 2 
från vägföreningen som fattar beslut och om vi anser att det berör grannar ska dessa 
tillfrågas alternativt underrättas.  

12. Mötet avslutades, mötesplan för året –  
v 47  ons 21/11 kl 17.30 
Förslag 2019: 
V 5 ons 30/1 
V 14 tis 2/4 
V 21 tors 23/5 
V 27 tis 2/7 Årsmöte 

Nästa möte mån 21/11 2018 kl 17.30 på LjGK 

Ljunghusen  2018-09-05 
 
Vid protokollet    Justeras 

______________________   _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Per Möller 
  
    _______________________ 
     Lars Sjögren 
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