
 
 

LJUNGHUSENS  VÄGFÖRENING 
 

Protokoll fört vid  Styrelsesammanträde Ljunghusens Vägförening. 
Plats; Kommunhuset, Vellinge 

Onsdag den 3 september 2014 kl 18,30-20:40 
 
 
 

 
 
§1 Ordförande öppnade mötet  
 
§2 Närvarokontroll.  
Alla i styrelsen deltog förutom Johan Ahlgren. 
 
§3 Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes. 
 
§4 Föregående protokoll  
Belysningen fortfarande inte flyttad från Elvabovägen. Henrik fick i uppdrag att 
driva på detta under september. 
Genomgångstig anlagd. Dock har boende sått gräs och den är svårt att se stigen 
idag. Enligt ordförande ska staket sättas upp efter att nytt hus byggts på intill 
liggande tomt. 
Bullervall ska anläggas på vänster sida bak busshållplats och cykelställ. Troligen 
kommer vallen enbart att påverka bullret marginellt. Boende kommer kontakta 
Kommunen för beställning av arbetet. 
Besiktningsrunda har genomförts av 2 från styrelsen. 
Remissvar är skickat angående miljöplanen.  
 
§5 Besiktningsrapportering vägar och park/lekområden 
  
Område Rapportör Status 
Vikensvägen övre Kristina Borgkvist Behövs ny grus i 

väggren utanför 
dagis och 
tennisbanor. 

Ljungsätersvägen/stigen Malin Julius UA 
Vikensvägen nedre Dan Önnerlid Stor gren m Vikensv. 

o Gottåkrav måste 
bort 

Elvabovägen Birgitta Linne Behöver ny grus i 



väggren 
Gottåkravägen Torbjörn Wallin UA 
Marinavägen +Övriga 
vägar/lekplats 

Henrik Thorsell Behövs ny hårdare 
grus på cykelväg 
mellan lekplats och 
Rådjursvägen 

Rådjursvägen Anna Stjärnkvist UA 
Allmänningsvägen + 
ned mot stranden 

Johan Ahlgren UA 

 
Henrik fick i uppdrag att beställa grus och borttagande av gren. 
 
Vid cykeltur i somras konstaterades att Vikensvägen är i sämst skick. Denna 
kommer delvis repareras under september. 
Anna har under sommaren fått ett antal samtal angående hög hastighet på 
Elvabovägen. Styrelsen tog beslut om att till nästa möte ta fram förslag på hur 
man kan smalna av Elvabovägen på 2 ställen för att tvinga ner hastigheten. 
Ordförande kontrollerar om det finns flyttbara gupp hos Olin. 
 
Ordförande fick i uppdrag att be Olin beställa två nya speglar för montering där 
söndriga finns idag. 
Ordförande fick i uppdrag att beställa röjning och ev borttagande av träd högst 
upp på Vikensvägen då sikten är dålig ut mot cykelstigen.  
 
§6 Ekonomirapport 
Ekonomisk rapport föredrogs av Birgitta. Medlemsavgifterna har kommit in 
under augusti. Sjöfartverket har bidragit med pengar till ny trappa som ska 
monteras nästa år vid handikappsbadet. 
 
§6 Attestregler styrelsen 
Birgitta och Henrik har tagit fram ett förslag som ska läggas fram på 
årsstämman. 
 
§7 Miljöplan 
Remissvar skickat. Inget annat att rapportera. 
  
§8 Utvecklingsprojekt och underhållsplan 
Styrelsen tog beslut om att ingen 5-årsplan ska tas fram utan VF gör löpande 
underhåll då ingen väg är behov av total renovering. 
 
§9 Lekplatsen 
Malin och Dan presenterade två förslag. Styrelsen var enig om att Hags förslag 
var bäst efter vissa justeringar och tillägg. Malin och Dan fick i uppdrag att gå 
vidare i diskussionen och ta in ny offert. Henrik fick i uppdrag att ta ny 



diskussion med Kommunen om ev överlåtelse av lekplatsen samt undersöker 
möjligheten att samverka med Ljungskogens VF. 
 
§10 Vägföreningsutredningen/Dagvatten 
Efter skyfall i helgen kan vi konstatera att detta är ett stort problem inne i 
Höllviken. 
 
§11 Strandspänger 
Spänger utlagda på Vikensvägen. Fler ska beställas till nästa sommar för att 
komplettera. 
 
§12 Övriga frågor 
Fått fråga från Kommunen om att ta över ansvar för grönområdet bak 
busshållplats mot en ersättning av 20 tkr. Styrelsen beslutade inget intresse 
fanns att överta skötseln av detta område. 
 
Malin håller på att uppdatera VF hemsida. En mejladress och telefonnummer 
ska läggas in. Alla mötesprotokoll ska finnas på hemsidan. 
 
Styrelsen har fått in en skrivelse från boende angående bl a klippning av gräs på 
grönområde i början på Elvabovägen. Styrelsen i VF har inga åsikter om att 
boende klipper gräset här. Fråga fanns också angående pendlarparkering och 
detta ärende har Kommunen lagt ner. Boende upplever också problem med att 
boende parkerar vid infarten på Elvabovägen. Det finns skyltar om att parkering 
är förbjuden och dessa efterföljs dåligt. Dock finns inget förbud om att stanna 
och hämta upp och släppa av resande vid busshållplatsen. Styrelsen uppmanar 
boende till att efterfölja gällande trafikregler.   
 
§13 Mötesplan 
Nästa möte den 11 november kl. 18.00 där även utbildning av Rev genom Lars 
Olin ska genomföras. Intresseföreningarna deltar fr o m kl 19.30. 
 
§14 Avslut. 
Mötet avslutades. 
       
  
Justerat av: 
 
 
________________  _________________ 
Birgitta Linné  Henrik Thorsell 
Kassör   Ordförande 
 


