
 
 

LJUNGHUSENS  VÄGFÖRENING 
 

Protokoll fört vid Styrelsesammanträde Ljunghusens Vägförening. 
Plats; Restaurang Havsnära, Höllviken. 

Tisdag den 9 december 2014 kl 18.30-19.30. 
 

 
 
§1 Ordförande öppnade mötet  
 
§2 Närvarokontroll.  
Alla i styrelsen deltog förutom Kristina Borgkvist. 
 
§3 Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes. 
 
§4 Föregående protokoll  
Underhållsplan kommer inte att genomföras, utan löpande underhåll åtgärdas 
efter behov. 
 
Förslag om att enhetstaxa ska gälla som avgiftsgrund för en enklare behandling. 
Styrelsen ska lämna in en proposition med förslag om andelstalsändingar som 
ska tas upp på årsmötet. 
 
Kommunen har ännu inte tagit beslut om den fortsatta utveckligen av lekplatsen. 
VF avvaktar kommunens synpunkter. 
 
Belysning är flyttad från Elvabovägens norra del till grönområdet. Belysning 
med ny sorts lampa är även efterfrågad vid Gottåkravägen 45. Entreprenören ska 
åtgärda detta innan jul. 
 
Sandhusvägen är skrapad, men det har inte blivit bra. Där finns fortfarande 
mycket ojämnheter. 
 
Kantklippning och sopning av vägarna är beställt. 
 
Lagning av sättningar och gropar på Vikensvägen vid Vikenstugan är beställt. 
 
"Buller"vallen kommer inte att anläggas efter inspektion från kommunen. 
Kommunen återkommer med ett gestaltningsförslag för området. Detta blir 



ytterliggare aktuellt i samband med planerad trafikering av Superbuss mellan  
Näset och Malmö.  
 
Synpunkter på höga hastigheter utmed Elvabovägen har kommit in. Beslut har 
tagits i styrelsen på att ta fram förslag på hur Elvabovägen på strategiska ställen 
kan smalnas av för att tvinga ner hastigheten, vilket ännu är ej är genomfört. 
Ordförande kontrollerar om det finns flyttbara gupp hos Olin. 
 
§5 Besiktningsrapportering vägar och park/lekområden 
  
Område Rapportör Status 
Vikensvägen övre Kristina Borgkvist Gropar vid 

Vikenstugan, är 
beställt. 

Ljungsätersvägen/stigen Malin Julius Spegeln undermålig, 
ny spegel ska 
beställas. 

Vikensvägen nedre Dan Önnerlid Spickor från träd 
längs med hela 
Vikensvägen. 

Elvabovägen Birgitta Linne Behövs ny grus i 
vägren. 

Gottåkravägen Torbjörn Wallin Sprickor kring 
brunnar. 
Gropar i vägkant. 

Marinavägen +Övriga 
vägar/lekplats 

Henrik Thorsell UA 

Rådjursvägen Anna Stjärnkvist UA 
Allmänningsvägen + 
ned mot stranden 

Johan Ahlgren Sandhusvägen 
behöver skrapas 
ordentligt. 

 
§6 Ekonomirapport 
Ekonomisk rapport föredrogs av Birgitta.  
 
§7 Attestregler styrelsen 
Birgitta och Henrik har tagit fram ett förslag som ska läggas fram på årsmötet. 
 
§8 Miljöplan 
Inget att rapportera. 
  
§9 Utvecklingsprojekt och underhållsplan 
Ingen 5-årsplan ska tas fram utan VF gör löpande underhåll då ingen väg är 
behov av total renovering. 
 
§10 Lekplatsen 



Utformningsförslag för lekplatsen har presenterats för kommunen. VF inväntar 
kommunens synpunkter. Förslaget ska presenteras på årsmötet. 
 
§11 Vägföreningsutredningen/Dagvatten 
Inget att rapportera. 
 
§12 Strandspänger 
Till nästa sommar ska kompletterande strandspänger beställas. 
 
§13 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§14 Mötesplan 
Nästa möte den 18 februari kl. 18.30 i Vellinge kommunhus.  
Vägföreningens årsmöte den 13 april kl 19.00 i Ljungenskolans matsal. 
 
§15 Avslut. 
Mötet avslutades. 
       
  
Justerat av: 
 
 
________________  _________________ 
Birgitta Linné  Henrik Thorsell 
Kassör   Ordförande 
 


