
Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening 
2018-11-21 
 
Närvarande 
Per Möller  PM  Ordförande 
Charlotte H Lendrop  CHL  Sekreterare 
Lars Sjögren  LS   Vice ordförande 
Anna Ottosson  AO 
Andreas Morfiadakis  AM 

Frånvarande 
Mats Molander  MM 
Kajsa Cavallin  KC 
Tom Kellheim  TK 

1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkommen samt tackade vår nye revisor Göran Sandell för att han 
kommit och träffat styrelsen innan vårt möte. 
 
2. Val av justeringsman 
AM valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma 
Ha som mål att protokollet skrivs, justeras & läggs ut på hemsidan inom 3 veckor. 

Genomgång ledamöternas Uppdrag: 

PM Eons grävningar – bevaka att de sista åtgärderna genomförs – allt utom 
V.Fasanvägen är åtgärdat. Lutning av lagning ska justeras, troligtvis till våren. 
PM Lagning av avrinningsrör på stranden! Därefter sätta ut markering var rören finns 
– ännu ej åtgärdat trots våra uppmaningar. Förhoppningsvis nästa vecka. Fundera 
på hur vi ska skylta att det finns rör. 
PM Samtal med Eons entreprenör ang omasfalteringen av V.Fasanvägen. – till våren 
PM Nya avrinningsrör mellan Ö.Strandvägen och stranden samt liten pump – Rören 
nedgrävda & pumpen installerad. Allt på plats, bara elen som ska anslutas, vilket 
Eon ska utföra.  
PM Ta fram ”plan för utrymning vid brand” samt upprätta alternativ utfart m TK – 
ska dra igång detta arbete. Kommer att ta med två frivilliga medlemmar i detta 
arbete. 
PM Meddela Badhytternas vänner att de får vara med och betala för röjning av 
spängerna framöver – kommer att ha ett möte med dem i början av nästa år. 

MM Bevaka ärendet ang stranderosionen – inget nytt 

CHL Besvara skrivelser - ok 
CHL Kontakta Mats P, Villaägarföreningen, ang problemet kring skogsskövling – meddelat 
att vi kan hjälpa Villaägarföreningen genom att förmedla broschyrer till mäklarna i området. 
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AM lämnar förslag till styrelsemedlem i Villaägarföreningen att de ska få adressutdrag från 
lantmäteriet när det sker ägarbyte för att då kunna kontakta de nya ägarna asap med 
information om vad som gäller inom området.  
CHL Skrivelse i Varjehandan ang skogsskötsel av obebyggda tomter – till våren 

AO  

LS Statistik från blinkande hastighetsskyltarna – Storvägen, Kinnels väg & V.Fasanvägen – 
Info från två skyltar, V.Fasanvägen & Kinellsväg i ostlig riktning. Informationen tolkas till nästa 
möte. 
LS Se över vägkorsningar där reflexpinnar tagits bort, hur det vuxit upp – Solbacksvägen/
V.Fasanvägen – här bör det planteras en eller två små tallar.  
LS Lappar i lådor ang rishögar, stenar mm som lagts på vägföreningsmark m AM – Gick 
igenom olika adresser, vissa åtgärder klara andra lägger vi ut påminnelser.  
LS Presentera idéer från O W ang infart & vägar – till våren 
LS Eldningsförbudsskyltar upp - ok 

AM Nya lappar i lådor ang rishögar, stenar mm som lagts på vägföreningsmark m LS – se 
ovan 
AM Ta in en andra offert ang omasfaltering – till nästa möte 

KC Ta in offert från beläggningskonsult – Projektgruppen i Syd är rekommenderad. 
Kontakta dem vidare.  
KC Få ok från Tyréns ang trafiksäkerhetsutredningen och därefter lägga ut den på 
hemsidan. - ok 
KC Lägga till text i mail-autosvaret att info om vägföreningen finns på vår hemsida, 
www.ljungskogen.info samt lägga upp GDPR info på hemsidan. – till nästa möte 

TK Ta fram ”plan för utrymning vid brand” samt upprätta alternativ utfart m PM – se 
ovan 

4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc samt omasfalteringen 
Hålor har fyllts i på grusvägarna. Vägarna ser fina ut.  
Ang omasfaltering se under p 3, vi inväntar svar ang det sökta bidraget. Svar väntas i början 
av 2019. 

5. Lägesrapport grönområde etc 
Slyröjningen är klar i hela området. 
Höjd o siktröjning kommer att utföras under vintern. 

6. Lägesrapport diken & pumpstation 
Dikena är underhållna, lika så pumpstationen och de fungerar väl.  

7. Lägesrapport ekonomi inkl budget 
Alla, utom 8 medlemmar, har betalt. Skickat påminnelse till dessa. Söker dem igen.  
P-böterna har inbringat 127 000 SEK för 2018.  
PM & AO gjort en extra översyn av alla verifikationer som kommit in under året.  
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AO, AM & PM gör ett budgetförslag till nästa möte. 

8. Stående frågor att bevaka 
- Årsarbetsplan – vad sker nu –   
 Trafiksäkerhet: Höjd- & siktröjning samt statisktik från blinkskyltar – se ovan 
 Uppdatera investeringsplanen – ses över i samband med budgetplaneringen 

 Se över grönområdesplanen – LS ser över, meddelar KC för uppdatering av 
hemsidan 

 Budgetarbete – se ovan 
- Bygglovsärenden – Under våren ta upp riktlinjer för hur styrelsen ska hantera frågor 
som återkommer ofta, såsom när fastighetsägare tar vägföreningsmark i anspråk. 

9. Inkomna skrivelser & förslag 
- Fibernät / ANC mfl – Gräventreprenörerna följer inte Vellinge kommuns 

grävbestämmelser, därför godkänner inte vägföreningarna att de gräver. Dessa 
ärende hanteras av en grupp styrelsemedlemmar från de olika vägföreningarna 
inom Vellinge kommun. Skrivelserna är besvarade.  

- Kocksväg / CP - Ok 
- Slitage grönområde / SL  - Styrelsen tycker att det är bra att marken nyttjas för 

lek & rekreation. CHL svarar. 
- GDPR / LA – AO svarar 

10. Övriga frågor 
- Parkering i Ljungskogen; Motionen till 2019, Avgifter, Boendeparkering, Böter, 
Husbilar, mm – CHL kontakta  Q-park & kommun och ta in info till nästa möte. Ansåg att 
vi vid dagens möte var för få för att diskutera frågan. 
- Padelbanor – PM varit på möte och fått info. Ännu oklart om det blir padelbanor eller 
ej. 
- Renhållningsfordon Norra Vägen – Entreprenören har hört av sig. Vi inväntar svar från 
kommunen. 
- Wolkes väg - intrång på vägföreningsmark. Vid renovering av pool har tunga fordon 
kört över och förstört vägföreningsmark samt lagt upp stora jordhögar. Kontakta 
fastighetsägaren och be dem återställa marken i ursprungligt skick.  
- Spika mötesplan för första halvåret 2019 – enligt förslag v 5 ons 30/1, v 14 tis 2/4, v 21 
tors 23/5 & årsmöte v 27 tis 2/7. 

11. Mötet avslutades 
Nästa möte mån 30/1 2019 kl 17.30 på LjGK 

Ljunghusen  2018-11-21 
 
Vid protokollet    Justeras 

______________________   _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Per Möller 
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    _______________________ 
     Andreas Morfiadakis
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