
Protokoll från årsmöte i Ljungskogens Vägförening  2015-07-02  
 
Plats & tid 
Ljungenskolans matsal klockan 18.00 

Närvarande 
56 medlemmar enligt närvarolista, Bilaga 1  

Mötets öppnande  
Ordförande Per Möller 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 Niels Mejer och Fredrik von Platen 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 Varjehanda. 
Mötet godkände berättelsen. 
Lades till handlingarna. Bilaga 2 

6. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisionsberättelsen, upprättad av revisorerna Inger Walle och Jacob Skanse, lästes upp av 
Jacob Skanse. Lades till handlingarna. Bilaga 3. 

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- & balansräkning samt att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

7. Inkomna ärenden & motioner 
Inga ärenden och motioner förelåg. 

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 åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret 
Per Möller (PM) redogjorde kort för det arbete som Vägföreningen har för avsikt att arbeta 
med under det kommande året: Vägar, Dike, Skogsvård!  

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt beslut om årsavgift. 
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat fastställdes. 
Styrelsen förslog även att påminnelseavgiften ska höjas till 200:-. Mötet godkände detta. 
Debiteringslängden fastställdes av mötesdeltagarna. 
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11. Val av styrelseledarmöter och suppleanter samt utseende av 
styrelseordförande 
Valberedningens ordförande Bo Forsén presenterade förslag enligt Bilaga 4. 

Mötet godkände valberedningens förslag i sin helhet. 

12. Val av revisorer och suppleanter 
Enligt valberedningens förslag omvaldes Jacob Skanse och Inger Walle. Till 
revisorssuppleanter omvaldes Ingalill Wåhlin och Kaj Holm. Bilaga 4. 

13. Val av Valberedning och utseende av sammankallande 
Mötet föreslog omval av Bo Forsén, Karin Sjögren & Ann Theander. Dessa valdes med Bo 
Forsén som sammankallande. 

14. Övriga frågor  
Ringmor Ljung tog upp frågan om vilt och föreslog att vi skulle sätta upp en varningsskylt för 
vilt vid infarten till Ljungskogen. Styrelsen lovade att kolla upp detta. 

Sten Kottmeier tog upp frågan om parkeringsböter och undrar i vilken utsträckning 
vägföreningen får ta del av böterna. PM svarade att vägföreningen får in 50% av intäkterna, 
vilket förra året gav en intäkt på ca 70 000SEK. Dock har styrelsen pratat med Q-park för att 
vidtaga vissa justeringar vad gäller patrulleringen. Vi anlitar dem för att få ordning på 
parkerande badgäster. Dessa utgör inte ett problem på kvällstid. Vilka vägar de ska patrullera 
kommer att justeras till nästa säsong. Om man ska ha kalas eller liknande och har behov av 
att parkera längs vägen går det att få tillfälliga parkeringstillstånd. För att få detta ska man 
kontakta styrelsen.  

Monica Maehlum tog upp att det ofta blir hålor mellan Solidenvägen/ V. Mellanvägen där 
grusväg övergår till asfalt och undrade vad man kan göra åt detta? PM berättade att vi 
arbetar med det och är medvetna om problemet.  

Gert Dyrvall framförde sin mening att det är bra när vägarna trumlas när det är nyhyvlat och 
undrade om det kommer att göras även fortsättningsvis. PM svarade att vägexperterna 
föreslog inför detta året att vi skulle prova att inte tumla för att se hur resultatet blev. Att 
tumla kostar ca 40 000SEK. PM berättade att när det kommer upp stora stenar är det dags 
att lägga på nytt slitlager i form av grus i 0-16 mm. PM föreslog att styrelsen ser över 
tumlingsfrågan tillsammans med vägentreprenörerna. Mötet godkände detta. 

Ann Theander undrar hur vi står i frågan angående ny detaljplan. PM berättade att det inte 
har hänt något nytt. Kristin Roos informerade angående förändringen av de två tomterna på 
Sollidenplan, att det inte lär hända något nytt förrän 2018. Fredrik von Platen (FvP) 
informerade om att det för ögonblicket inte föreligger några andra förslag inom vårt område. 
Det är utredningar på gång inom Opus-området, men det är utanför vårt 
vägföreningsområde. De förslag som diskuterades i fjor med exploatering av 24 tomter i 
Ljungskogen har ännu inte gått vidare inom kommunen. FvP har möte med kommunen inom 
kort, så ärendet är bevakat. 

Karin Folke Gunnér tog upp frågan om Spik- & byggförbud och undrade vad vi gör för att 
åtgärda problemet med att vissa fastighetsägare struntar i detta? PM besvarade att det är en 
fråga för Villaägarföreningen. Agneta Neumann besvarade, såsom representant från 
Villaägarföreningen, att det är Ulrika Erlandsson som håller i frågan och att de arbetar med 
det och informerar de olika byggena. Hon informerade även om att de inte ger några 
dispenser, eftersom spikförbudet är nerdraget från 3 månader till 2 månader. 
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15. Bestämmande av protokolljustering och tid och plats för protokollets 
tillhandahållande för medlemmarna 
Protokollet justeras under hand och finns tillgängligt för medlemmarna torsdagen den 16 juli 
klockan 16.00 på Ljunghusens Golfklubb. Protokollet kommer även, så småningom, att finnas 
på hemsidan www.ljungskogen.info.  

16. Mötet avslutades 
PM avslutade med att gå igenom några önskemål - att vi ska respektera 
hastighetsbegränsningen på 30 km/h & att vi ska ta bort rishögar. PM upplyste 
medlemmarna om att styrelsen gärna hjälper till om man undrar var ens tomtgräns går. 
Styrelsens ordförande Per Möller tackade mötets ordförande Lennart Molander för att, som 
vanligt, skickligt ha hållit i årets möte, han tackade även revisorerna & valberedningen. 
Medlemmarna tackades för visat intresse! 
Mötet förklarades därefter avslutat! 

Ljunghusen  2015-07-02 
 
Vid protokollet:    Justeras: 

______________________  _______________________  
Charlotte H Lendrop    Lennart Molander 
Sekreterare    Mötesordförande 

______________________  ______________________ 
Niels Mejer    Fredrik von Platen 
Justeringsman     Justeringsman 
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