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Protokoll från årsmöte i Ljungskogens Vägförening  2009-07-07 
 
Plats & tid 
Ljungenskolans matsal klockan 18.00 
 
Närvarande 
61 medlemmar enligt närvarolista 
 
Mötets öppnande  
Ordförande Björn Romansoff öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
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 Stig Persson & Boel Lidgard att justera protokollet. 
 
3. Stämman behörigen kallad 
Godkändes att kallelsen i vanlig ordning skett i Ljungskogens Varjehanda. 
 
4. Beslut om dagordning för årsmötet 
Dagordningen godkändes. 
 
5. Styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Kort genomgång av Styrelseberättelsen inklusive resultat & balansräkning som presenterades 
i Varjehandan. Korrigering av Balansräkningen, pga tryckfel. 
  
6. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisionsberättelsen, upprättad av revisorerna Inger Walle och Jacob Skanse, lästes upp av 
mötets ordförande. Ligger som Bilaga 1 till detta protokoll. 
 
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- & balansräkning samt att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
7. Inkomna ärenden & motioner 
Inga motioner har inkommit.  
 
8. Arvode till nästkommande års styrelse & revisorer 
Stämman beslutade att det ska vara samma arvode som föregående år. 
 
9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt beslut om årsavgift. 
Styrelsens förslag är att höja medlemsavgiften från 1250:- till 1500:- per år. 
Föreningens ordförande redogjorde för anledningarna till den föreslagna höjningen, dikning, 
Kinells väg, ökade priser, ökad saltning och återuppbyggnad av likviden, vilka även 
redogjorts för i Varjehandan. 
Ordet lämnades fritt. Diskussion kring för- och nackdelar med att förbättra Kinells väg. 
Önskemål om bättre underhåll av grusvägarna så att de inte dammar.  
Bättre renhållning av spängerna från parkeringen ner till bryggan efterlystes. 
Slutligen beslutade årsmötet att godkänna styrelsens förslag att höja årsavgiften till 1500:-
/fastighet för 2009. 
Debiteringslängden uppvisades för mötesdeltagarna och beslut fattades om att fastställa 
denna! 
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10. Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret 
Tidningstunnor: 
Har framförts önskemål att kommunens tidningstunnor inom området ska tas bort, eftersom 
det ofta ställs sopor vid dessa samt ser allmänt skräpigt ut. För att kommunen ska ta bort 
dem krävs ett årsmötesbeslut. Ordet lämnades fritt. Efter kort diskussion beslöt stämman att 
tunnorna ska tas bort! 
 
Trafiksäkerhetsutredningen: 
Denna fråga uppkom på förra årsmötet då motion inkommit att trafiksäkerheten skulle ses 
över. Under året har en utredning gjorts med hjälp av experter på företaget Tyréns. 
Resultatet presenterades på ett informationsmöte på Ljunghusens Golfklubb den 27 maj. 
Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens förslag: 
 
● Avsmalning norr om Fasanvägen, där även alla skyltar samlas snyggt och överskådligt. Två 
bilar ska kunna passera trots avsmalningen. 
●Måla heldragna linjer på tre ställen inom området; kurvan Fasanvägen/Bergs väg, 90° 
böjen på Kinells väg samt korsningen Kinells väg/Solbacksvägen. 
●Sätta upp en högerregels skylt vid infarten till området 
 
Ordet lämnades fritt. Många röster för att det som presenterats var ett bra förslag. Vissa 
önskemål om fler hastighetsskyltar, fler avsmalningar och liknande.  
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till åtgärd och efter ett år göra en liten 
utvärdering om eventuella kompletteringar. 
Angående trafikbekymret kring skolans utfart fortsätter styrelsen att arbeta med detta 
separat, skilt från säkerhetsutredningen, då denna fråga även involverar skolan, dess 
fastighetsägare och kommunen. 
 
Dikesgrävningen: 
Styrelsens ordförande redogjorde kort för vad som hittills gjorts och vad som är kvar att göra 
avseende vattenbekymret, dvs pumpstation, dikesgrävning och rensning. Med de åtgärder 
som redan nu är genomförda bör det inte uppstå några större bekymmer när nästa 
”regnperiod” kommer. Dock krävs det en hel del fortsatt arbete, främst med dikesgrävning. 
Målsättningen är att under kommande år rensa dikena längs Bergsväg, Duvstråket och 
Solbacksvägen. Ordet lämnades fritt. Påpekades att grävningarna kring pumpstationen gått 
hårt åt vegetationen, framfördes önskemål om försiktighet vid det fortsatta arbetet. 
 
11. Val av styrelseledarmöter och suppleanter samt utseende av 
styrelseordförande 
Valberedningens förslag presenterades av Kent Carlsson och godkändes i sin helhet av 
årsmötet. Bilaga 2. 
 
Avsägelse har inkommit till valberedningen från Bo Forsén. 
 
Omval av Kristin Roos som ordinarie ledamot på två år. 
Omval av Gunilla Jerndell som ordinarie ledamot på två år. 
Omval av Björn Romansoff som ordinarie ledamot på två år. 
Nyval av Eva Östling Ollén som suppleant på ett år. 
Nyval av suppleanten Mats Kristensson som ordinarie ledamot på ett år. 
 
Björn Romansoff utses åter som ordförande på ett år. 
 
12. Val av revisorer och suppleanter 
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Valberedningens förslag presenterades och godkändes av årsmötet. Bilaga 2. 
 
Inger Walle, revisor 
Jacob Skanse, revisor 
Ingalill Wåhlin, revisorssuppleant 
Kai Holm, revisorssuppleant 
 
13. Val av Valberedning och utseende av sammankallande 
Mötet föreslog omval av sittande valberedning, dvs Kent Carlsson, Stephan Palmstierna och 
Tom Wåhlin. Förslaget godkändes. Mötet utsåg Kent Carlsson till sammankallande. 
 
14. Övriga frågor 
Medlem önskade bättre skötsel av grönområdena. Björn Romansoff svarade att de dessvärre 
blivit eftersatta under året, men att detta kommer att åtgärdas redan till hösten. 
 
Medlem önskade bättre och mer uppdaterad hemsida. Björn Romansoff svarade att styrelsen 
efterlyser en kunnig dataperson som kan sköta detta! 
  
15. Bestämmande av protokolljustering och tid och plats för protokollets 
tillhandahållande för medlemmarna 
Protokollet justeras under hand och finns tillgängligt för medlemmarna onsdagen den 29 juli 
klockan 12.00 på Ljunghusens Golfklubb. Protokollet kommer även, så småningom, att finnas 
på hemsidan www.ljungskogensvagforening.nu.  
 
16. Mötet avslutades 
Styrelsens ordförande Björn Romansoff tackade Lennart Molander för att han skickligt hållit i 
ordförandeklubban och medlemmarna för visat intresse! 
Bo Forsén avtackades efter sina 10 år i styrelsen! 
Mötet förklarades avslutat! 
 
 
Ljunghusen  2009-07-07 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
______________________  _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Lennart Molander 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
     ______________________ 
     Stig Persson 
    Justeringsman 
 
 
     ______________________ 
     Boel Lidgard 
    Justeringsman 
 


