Protokoll från årsmöte i Ljungskogens Vägförening 2010-07-06
Plats & tid
Ljungenskolans matsal klockan 18.30
Närvarande
63 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 & Leif Tamén 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.
6. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisionsberättelsen, upprättad av revisorerna Inger Walle och Jacob Skanse, lästes upp av
Jacob Skanse. 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, 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 är att behålla årsavgiften på 1500:-/fastighet för 2010, vilket mötet
godkände.
Debiteringslängden uppvisades för mötesdeltagarna och beslut fattades om att fastställa
denna!
10. Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret
Styrelsen hade två framställningar till årsmötet:
Fullmakt att föra frågan om bildandet av en ny förening norr om Falsterbovägen med
innebörden att detta område i framtiden inte kommer att tillhöra vår förening:
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Björn Romansoff förklarade att orsaken till förändringen är att det idag är 2 vägföreningar
inblandade på det aktuella området samt att det tillkommit nybyggnation. Detta har lett till
idén att antingen bör hela området höra till en av vägföreningarna eller bör det bildas en ny
vägförening för bara det området. Det är nu Lantmäteriet, som redan haft ett antal möten
med de berörda, som beslutar vilket det blir. Om norra delen skulle fortsätta tillhöra
Ljungskogens vägförening kommer andelstalen att ändras.
Mötet beslutade ge Styrelsen fullmakt för ovanstående.
Bildande av en ny gemensamhetsanläggning kallad ”Bredband”:
Björn Romansoff förklarade bakgrund och anledning, vilket också angetts i Varjehandan s 9.
Styrelsen önskar få årsmötets inställning/godkännande för att kunna driva detta vidare, för
att i nästa steg ta fram avtal från leverantörer. Därpå kallar vi till ett extra möte för
information och eventuellt beslut om avtal.
Mathias Bergman, boende inom området och lite av en expert på bredband och liknande
informerade.
Mötesdeltagarna ställde frågor som besvarades av Björn R och Mathias B.
Årsmötet beslutade ge styrelsen fullmakt att förhandla med olika operatörer inom ramen för
150:-/månad. Styrelsen återkommer inom max 1 år.
Vidare informerade styrelsen om pågående ärenden:
Tången på stranden:
Det har kommit skrivelser till styrelser samt skrivits i pressen angående den stora tånghögen
på stranden utmed det 22:a golfbanehålet. Det är Vellinge kommun och Länsstyrelsen som
har ett försök på gång tom år 2010, där tången samlas ihop under våren för ett sedan puttas
ut i havet igen till hösten. Vägföreningens förslag är istället att den döda tången samlas ihop
och att lägga den på klitterna som en förstärkning. Kommunen och Länsstyrelsen är
kontaktade och båda anser att det är ett bra förslag, varför Vägföreningen kommer att lägga
fram det på nästa samrådsmöte.
Kort diskussion som kan sammanfattas med att det är värt att prova ett år!
Björn R berättade att vägföreningen erbjudit sig att åtgärda tången redan nu i år, men
eftersom det är kommunens och Länsstyrelsens projekt var det inte möjligt att vidtaga
åtgärder detta år.
Översiktsplanen från Vellinge Kommun:
I den information som kommunen skickat ut framgår att det planeras för byggnation på
grönområdet längs Västra Örnvägen. Björn R berättar att styrelsen anser att översiktsplanen
i övrigt är bra men att på den punkten är vi totalt emot byggnation! Är årsmötet av samma
åsikt kommer styrelsen att skicka ett brev till kommunen med vår ståndpunkt för att agera
mot byggnation.
Diskussion följde. Framkom att Golfbaneområdet som tidigare även varit aktuellt för
byggnation nu vunnit laga kraft av att vara avsett för ”golf & rekreation” och därmed kan
områdena inte längre kopplas ihop. Mathias Bergman hade tagit med protestlista som alla
som ville kunde skriva under. Stephan Palmstierna uppmanade alla att gå in på vellinge.se
och tycka till angående detta!
Styrelsen vill ha fullmakt att säga ja till översiktsplanen utom området längs Västra
Örnvägen. Mötet beslutade att ge styrelsen fullmakt för detta.
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.
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Björn Romansoff utses åter som ordförande på ett år.
12. Val av revisorer och suppleanter
Valberedningens förslag presenterades och godkändes av årsmötet. Bilaga 2.
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
Björn Romansoff informerade att Kinells väg är vidgjord. Vägföreningen fick 40% av
kostnaden i bidrag av Transportstyrelsen. Till våren kommer ny toppbeläggning att läggas.
Ingrid Henriksson undrade om Storvägen är en huvudled eller om högerregeln gäller även
där. Per Andersson svarade att högerregeln gäller även på Storvägen, vilket sänker
hastigheten när man enligt regeln ska släppa fram bilar från höger från tvärvägarna. Detta är
inte styrelsens förslag utan det kommer från trafikexperterna styrelsen anlitat. Egentligen har
det alltid varit högerregel på Storvägen, även om det inte funnits någon skylt!
Per Andersson informerade kort om vägskötseln under året, samt siktröjning, snöröjning etc.
Kai Karyd undrade om det inte ska vara en ”30-upphör skylt” när man kör ut ur området?
Styrelsen lovade kolla upp vad som gäller.
Karin Folke Gunnér bad vägföreningen ”gömma” pumpstationen med växter eftersom den
inte är ett vackert inslag i naturen!
När röjningsarbetet utförs på grönområdena framkom önskemål om att bättre värna om
ekarna som planterade för ett antal år sedan. Många står i dag alldeles för inklämda.
15. Bestämmande av protokolljustering och tid och plats för protokollets
tillhandahållande för medlemmarna
Protokollet justeras under hand och finns tillgängligt för medlemmarna tisdagen den 20 juli
klockan 10.00 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!
Mötet förklarades avslutat!
Ljunghusen 2010-07-06
Vid protokollet:

Justeras:

______________________
Charlotte H Lendrop
Sekreterare

_______________________
Lennart Molander
Ordförande

______________________
Stig Persson
Justeringsman

______________________
Leif Tamén
Justeringsman
!3

