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Protokoll från årsmöte i Ljungskogens Vägförening  2021-08-03 
 
 
Plats & tid 
Ljungenskolans matsal klockan 18.00 
 
Närvarande 
46 medlemmar enligt närvarolista 
 
Mötets öppnande  
Ordförande Per Möller (PM) öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
1. Val av ordförande & sekreterare för årsmötet 
Till ordförande valdes Tom Kellheim. 
Till sekreterare valdes Charlotte H Lendrop. 
 
2. Val av två justeringsmän 
Mötet valde Bertil Carstam och Ann Claughton-Wallin 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 
Verksamhetsberättelsen inklusive resultat & balansräkning har presenterats i Varjehanda. 
PM berättade kort om arbetet under det gångna året. Trafiksäkerhet och trafikutredning med 
anläggande av gupp som följd, diken, grönområde, renovering av parkeringsplats, mm. 
Mötet godkände berättelsen. Lades till handlingarna. Bilaga 1 
 
6. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisionsberättelsen, upprättad av revisorerna Göran Sandell och Jacob Skanse, lästes upp 
av Jacob Skanse. Lades till handlingarna. Bilaga 2.  
 
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- & balansräkning samt att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
7. Inkomna ärenden & motioner 
Inga motioner har inkommit. Men styrelsen fick ett antal uppdrag på förra årsmötet 2020, 
vilka redogjordes för: 

I. Undersöka möjligheter att tydliggöra när p-platser är fullbelagda – Fått offert på 325’ 
exkl moms + mån kostn. Dessutom är det inte troligt att effekten blir god pga av 
avståndet mellan skylt & p-platser.  Styrelsen förslår att vi ej går vidare med 
förslaget. Årsmötet godkände styrelsens förslag.         

II. Utvärdera resultatet av väktarnas närvaro – efter offerter tagits in beslutade styrelsen 
att anlita Sydsec. Fr o m 1/6 gör de 2 besök dagligen på stränderna och köra ner vid 
alla parkeringsplatserna som leder till stranden, ett besök på em och ett på kvällen. 
Det finns även möjlighet till akututryckningar. Bekostas av Vägföreningen & 
Villaägarföreningen. Gillades av Årsmötet med önskemål att det fortsätter kommande 
somrar.  



 2 

III. Ta fram förslag för ”Slitageavgift” vid bygge – Styrelsen föreslår en avgift på 10 000 
SEK vid nybyggnation! Styrelsen föreslår att detta ska börja gälla för bygglov 
godkända fr o m den 4/8 2021. Årsmötet godkände förslaget med önskemål om att 
förtydliga vad ”nybygge” innebär och vem som återställer vad etc. 

IV. Tillsätta arbetsgrupp för att utreda begränsningar för tillträde till våra vägar – en 
arbetsgrupp har tagit fram möjliga förslag som presenterades. Styrelsen anser att 
detta är en komplex fråga och att den behöver utredas ytterligare. Föreslår för 
årsmötet att styrelsen arbetar vidare med frågan och ev under året provar olika 
förslag för att till nästa års årsmöte presentera ett mer utarbetat förslag. Diskussion 
följde. Årsmötet godkände styrelsens förslag. 

 
8. Arvode till nästkommande års styrelse & revisorer 
Stämman beslutade att arvodet ska vara samma som föregående år - ett basbelopp - men 
att det ska delas endast mellan styrelsen (inte revisorer). 
 
9. Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret 
PM redogjorde kort för det arbete som Vägföreningen har för avsikt att arbeta med under 
det kommande året vilket som vanligt är Vägar, Dike & Skogsvård. Vägföreningen har inga 
större projekt att ta tag i under året utan det handlar om att arbeta vidare med befintliga 
projekt. Informerade om att det finns en viss osäkerhet i diken och dräneringsrör som är 
ålderstigna. Därför är det viktigt att det finns en stadig kassa om det skulle uppstå 
oförutsedda kostnader genom t ex översvämningar som kräver utbyte av dräneringsrör mm.  
 
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt beslut om årsavgift. 
Då föreningens ekonomi är god och vi under 2021-2022 inte har några större eller 
kostsammare projekt föreslår vi årsmötet att besluta att medlemsavgiften sänks tillfälligt, för 
2021, till 1500 SEK, dvs an sänkning med 500 SEK. Styrelsens förslag till utgifts- och 
inkomststat fastställdes.  
Styrelsen påminde om att den som står som ägare i Lantmäteriets register när fakturorna 
skickas ut är den som är betalningsansvarig för medlemsavgiften. 
 
11. Val av styrelseledarmöter och suppleanter samt utseende av 
styrelseordförande 
Ann Theander från valberedningen presenterade förslag enligt Bilaga 3. 
Mötet godkände valberedningens förslag i sin helhet. 
Mötet valde Per Möller till ordförande. 
 
12. Val av revisorer och suppleanter 
Enligt valberedningens förslag omvaldes Jacob Skanse och Göran Sandell till revisorer. Till 
nya revisorssuppleanter valdes Karin Sjögren och Jonas Wetterlöv. Bilaga 3.  
 
13. Val av Valberedning och utseende av sammankallande 
Mötet föreslog omval av Karin Sjögren, Ann Theander & Peter Erlandsson. Dessa valdes med 
Peter Erlandsson som sammankallande. 
 
14. Övriga frågor  
Diskussion ang högerregeln inom området & på Storvägen. Förslag på att förklara på 
hemsidan vad högerregeln innebär. Förslag på att även lägga ut information på 
Villaägarföreningens hemsida samt att skolan tar upp och informerar eleverna om vad 
högerregeln innebär.  
Diskussion ang mopedoljud. Detta är tyvärr inget Vägföreningen kan hantera, utan det är en 
polisiär fråga. 
Fundering från en medlem kring om man kan skriva avtal med alla fastighetsägare att de ska 
sköta marken mellan tomten och vägen.  
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Vissa spänger är fyllda med sand och medlem undrar vem som ansvarar för detta? Spången 
ner till bryggan på Storvägen har tidigare varit vägföreningens ansvar men detta ansvar har 
övergått till Villaägarföreningen enligt avtal upprättat mellan parterna i augusti 2019. 
Risken för brand inom området togs upp. Hänvisade till årsmötet för 2 år sedan där 
brandmästare Martin von Gertten informerade. 
Styrelsen fick beröm för skötseln av vägarna. 
Vad gäller för parkeringsregler? Endast tillåtet att parkera på anvisade platser. 
Soptömningstiderna har ändrats vilket medfört att tunnorna står ute längre. PM förklarade 
att vi tyvärr inte kan påverka. Styrelsen tar reda på vad som gäller för regler vid tömning och 
eventuella kostnader och lägger ut detta på hemsidan för att informera medlemmarna. 
Medlem tog upp att reklamskyltar förfular området. Styrelsen håller med och ska försöka 
vidta åtgärder för att minska detta.  
Åsikt om att grusvägarna har en för stor lutning/ toppning i mitten, sk bombering. Önskar att 
de ska skrapas lite mer. Bombering krävs dock för avrinningen. Styrelsen ser över det.   
Åsikt framfördes att trafiken ökat på Solbacksvägen sedan guppen kom till. Styrelsen har inte 
fått några klagomål eller någon information om detta från andra boende men tar med sig 
informationen.  
Beröm för ”nya” Storvägsparkeringen. 
 
15. Bestämmande av protokolljustering och tid och plats för protokollets 
tillhandahållande för medlemmarna 
Protokollet justeras under hand och finns tillgängligt för medlemmarna tisdagen den 24 
augusti klockan 18.00 på vägföreningens hemsida www.ljungskogensvag.se. 
 
16. Mötet avslutades 
TK & mötet tackade Mats Molander, Kajsa Cavallin & Stefan Karlsson för sitt arbete i 
styrelsen! 
TK tackade avslutningsvis medlemmarna för visat intresse. 
Mötet förklarades därefter avslutat! 
 
 
Ljunghusen  2021-08-03 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
______________________  _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Tom Kellheim 
Sekreterare    Mötesordförande 
 
 
______________________  ______________________ 
Ann Claughton-Wallin    Bertil Carstam 
Justeringsman     Justeringsman 
 
 
 


