
LJUNGHUSENS VÄGFÖRENING 
 

Protokoll fört vid 2016 års stämma för Ljunghusens Vägförening. 
Plats; musiksalen på Ljungenskolan, Ljunghusen 

Torsdagen den 21:e april 2016 kl. 19:00- 21.30 
På stämman deltog totalt 40 medlemmar (inklusive fullmakter),  

inklusive 7 styrelsemedlemmar 
 

 
 
§1 Årsmötets öppnande samt närvarokontroll  

Närvarokontrollen och röstlängden fastställdes efter att Anna 
Stjärnqvist och Berit Malmberg registrerat närvarande medlemmar 
och upprättat röstlängden. Då musiksalen fanns till förfogande 
bestämdes det av stämman att vi flyttar dit efter röstning då den 
lokalen anses vara bättre och lättare att använda då projektor finns 
där.  
Årsmötet beslutade enhälligt att val skall ske med enkel majoritet hos 
de på årsmötet representerade eller via fullmakt. 
 
Ljunghusens vägförenings ordförande, Henrik Thorsell, hälsade 
deltagarna välkomna och öppnade mötet. 

 
§2 Val av ordförande att leda förhandlingarna 

Stämman valde enhälligt Henrik Thorsell till ordförande för 2016 års 
stämma. 

 
§3 Val av sekreterare för årsmötet 

Stämman valde enhälligt Berit Malmberg till sekreterare för 2016 års 
stämma. 

 
§4 Val av justeringsmän (2) tillika rösträknare för årsmötet 

Stämman valde enhälligt Jan Omfors och Björn Almér till 
justeringsmän för 2016 års stämma, Justering sker den 24/4. 

 
§5 Godkännande av årsmötets utlysande / dagordning 

Stämman godkände enhälligt att kallelsen skett på ett stadgeenligt 
sätt. Dagordningen för 2016 års stämma fastställdes. 
 
Kallelsen med dagordning för årsmötet har utlysts i Sydsvenskan, 
samt på vägföreningens hemsida. Skriftlig kallelse har även 
distribuerats till boende i området. 



 
Kallelsen med dagordning bifogas detta protokoll (Bilaga 1) 

 
§6.1 Styrelsens verksamhetsberättelse (årsberättelse/ 

redovisning) för verksamhetsåret 2015 
Ordföranden presenterade tillsammans med väg ansvariga, 
verksamhetsberättelsen och belyste vad styrelsen genomfört och 
arbetat med under 2015. 

  
 Verksamhetsberättelsen bifogas detta protokoll (Bilaga 2). 

 
Henrik Thorsell presenterade en sammanfattning av de åtgärder som 
varit nödvändiga för föreningens underhåll. 
Det har varit en rejäl röjning efter stormen med blötsnö som förstörde 
väldigt många tallar i området. Samtliga vägar har blivit sopade och 
annars har det varit sandning vid tillfällen och snöröjning i största 
allmänhet.  
Det har även utförts en beställning på 10 nya farthinder som ska pryda 
området vara av två redan finns på plats vid nedre delen av 
Elvabovägen. En kruka är planerad någonstans på Elvabovägen. 
 

§6.2 Verksamhetsplan 
 
Det som händer under året som kommer finns det en planering för och 
finns beskrivna i medföljande presentation som framfördes på mötet. 
När det gäller lekplatsen är det är en pågående dialog med kommunen 
för att hitta en lösning inom ramen för våra stadgar och 
förättningsbeslut. Ärendet ska upp i Kommunstyrelsen inom kort. 

 
§7 Fastställande av resultat/balansräkning och revisorernas 

berättelse2015-12-31 
 
Olle Karlsson presenterade 2016 års budget och kommenterade 
innehållet. Stämman beslutade enhälligt att godkänna budgeten. 
 
Revisor Ulrika Lovén framlade revisionsberättelsen. 

  
 Revisorerna rekommenderar att stämman godkänner 

resultat/balansräkning för 2015 samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
Styrelsen vill även tillägga sitt beslut om arvodet för 2015 som de valt 
att det ska fördelas på något som gagnar hela vägföreningen. 
 



Stämman godkände resultat/balansräkning för verksamhetsåret 2015. 
 
Resultat/balansräkning för verksamhetsåret 2015 (Bilaga 4) samt 
revisionsberättelsen (Bilaga 5) bifogas detta protokoll. 

  
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna året. 

 
§9 Motioner, förslag från medlemmar samt Propositioner, 

förslag från styrelsen 
Tre motioner hade kommit in till styrelsen som dessutom finns 
beskrivna i den medföljande presentationen. 
 

M1. 12 Styrelearvode– motion från Lars Olin.  
Styrelsen föreslår avslag och Lars Olin återkallade den angivna 
motionen. 
 
 
M2. Trafikskyltar om nedsänkning av vikten på föreningens 
vägar– motion från Lars Olin. Röstning skedde genom 
handuppräckning och ledde till avslag vilket innebar att styrelsens 
förslag antogs. 
 
 
M3. Ändring av stadgar gällande lån– motion från Lars Olin. 
Efter diskussion återkallade Lars Olin tillbaka även denna motion. 

  
 
§10 Styrelsens och revisorernas arvode 

Fastställande av budget 2016 och andelsavgifter 2016 
 
 Fastställande av styrelsearvode 15 000 kronor samt 2000 kronor 
vardera till revisorerna. 
 
 
 
Stämman beslutade enhälligt efter handuppräckning att årsavgiften 
sänks med 200 kr/ andel. 
Andelsavgift ska sänkas från 2015, dvs. 600 sek per andel. 

 Budgeten för verksamhetsåret 2015 bifogas detta protokoll (Bilaga 6). 
 



§11 Val av ledamöter 
Valberedningens ordförande, Björn Almér, presenterade 
valberedningens arbete och vilken inriktning valberedningen har haft 
för att föreslå styrelsemedlemmar med en bred representation bland 
medlemmarna. Dan Önnerlid har bestämt sig för att stå över vid 
omval. 
Stämman beslutade enhälligt att välja enligt valberedningens förslag. 

 
Den nya styrelsens sammansättning 2016 blir: 
 
Henrik Thorsell, ordförande vald till stämman 2018 
Malin Julius, ledamot  vald till stämman 2018 
Anna Stjärnqvist, ledamot vald till stämman 2018 
Torbjörn Wallin, ledamot vald till stämman 2018 
Berit Malmberg, ledamot vald till stämman 2017 
Olle Karlsson, kassör  vald till stämman 2017 
Monika Broel- Plater, ledamot vald till stämman 2018 
 
Revisorer 

  
 Ulrika Lovén  vald till stämman 2018 

Birgitta Linné  vald till stämman 2017 
Ola Nilsson  vald till stämman 2017 
 
Valberedning 
 
Björn Almér. Sammankallande vald till stämman 2017 
Richart Bauer  vald till stämman 2017 
Ulrika Lovén  vald till stämman 2017 

 
§12 Övrigt 
 

 
1. Utskick i form av tryckt blad 
Ett förslag om att få till ett tryck till samtliga fastigheter angående 
staket och dylikt som är i behov av återställelse finns som 
styrelsen kommer titta närmare på. 
Styrelsen och årsmötet uppmanar alla medlemmar att hålla 
gällande hastighetsbegränsningar som finns på området samt att 
följa den skylt (7 km/h) det vill säga gånghastighet, som finns vid 
lekplatsen på Elvabovägen. 
Det är frivilligt att återkomma till styrelsen om det är någon som 
är intresserad av att ha ett fartsänkande hinder utanför sitt hus och 



om man har fått grannens samtycke då alla inte är uppbokade.. 
 
 
2. Underhåll 
Enlig en av medlemmarna framfördes att hemsidan är svår att 
navigera i och svårläst på grund av färger och text som kan göras 
bättre med lite kontrasterande färger för att göra den mer lättläst 
och attraktiv. På hemsidan kommer information om kanalprojektet 
för nytt boende att finnas. Bryggorna vid kanalgatorna oklart, 
underhåll? Önskemål finns om en mer användarvänlig trappa då 
den som finns nu är alldeles för brant. Björn Almér kommer att 
framföra detta önskemål till Sjöfartsverket som är ansvarig för 
dessa trappor. 
 
3. Vägunderhåll 
NCC och PEAB ansvariga för utfärdat vägunderhållsarbete. 
 
 
4.  Elvabovägen/Gottåkravägen 
Underhåll av cykelstigen mellan Elvabovägen och Gottåkravägen.  
 
 
 

§13 Avslutning 
Ordförande tackade deltagarna på stämman och förklarade mötet 
avslutat. 

 
 
Ljunghusen 2015-04-24 
 
 
Vid protokollet:  
 
 
 
________________  _________________ 
Berit Malmberg  
 
 
Justeras:  
 
 



 
________________  _________________ 
Björn Almér  Jan Omfors 
 
 
Ordförande:  
 
 
 
________________ 
Henrik Thorsell 
 
 
 
 
. 


