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Protokoll fört vid styrelsemöte med 

Ljunghusens Vägförening den 15/3 2017 

 

Plats: Styrelsemötet genomfördes på Ljungsätersstigen 3, den 15/3. 

Kl 19:00-20:15 

 

§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande hälsade välkomna samt förklarade mötet öppnat. Mötet 

utsåg Henrik Thorsell att justera protokollet. 

  

§ 2. Närvarokontroll  

Vid mötet deltog följande funktionärer ur styrelsen:  

o Olle Karlsson 

o Henrik Thorsell (justeringsman) 

o Berit Malmberg 

o Anna Stjärnkvist 

o Malin Julius 
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§ 3. Rapportering & skrivelser 

§3.1 Genomgång inför årsmötesagendan. Eventuella motioner ska vara 

styrelsen tillhanda  senast den 11/4. Verksamhetsberättelsen är 

sammanställd av Henrik. 

 

§3.2 För mer ingående information om hur vägföreningen bör agera  i 

olika sammanhang åker Henrik iväg på Riksförbundets Enskilda Vägar 

(REV) årsmöte den 18-19/3 i Nyköping. 

§3.3  

En skrivelse har inkommit från Henning. Det gäller vägunderlaget och 

denna fråga kommer att tas upp på årsmötet. 

§3.4 

En snabb genomgång av cykelinspektionen av samtliga gator. Det togs 

beslut om att styrelsarvoden 2016 doneras Vikensvägens förening som 

ett bidrag till badbrygga/stege. Bastuföreningen och Vikenvägens 

förening står för ansvar 

Lekplatsen kommer att tas upp vid nästa möte men Anna och Berit 

ombesörjer för samtal med leverantör för ersättning av tidigare 

rutschkana som fanns på lekplatsen. Även en plan för julgran med 

belysning finns i tankegångarna. 

Tomten på Allmänningsvägen 12, där har vi sett att ytterligare 3 träd är 

fällda utöver de dryga fyrtio som vi såg vid väg inspektionen på cykel. 

Information har kommit styrelsen om att huset som byggs blir på 230 

kvm.Det noterades att Stigen mellan Rådjurvägen 19 och 21 behöver 

åtgärdas för att förhindra eventuella skador som kan uppstå då cyklister 

far fram utan att se sig för i båda riktningar. 

§3.5 

Olle har fått svar från Serkon gällande vårt avtal. Inga förändringar. Vi 

förordar samverkan med de andra vägföreningarna som nästa steg 
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§ 4. Budget 

 

 Ovan nämnda stigs åtgärdskostnader 

 Offerter: Greenwell- accepterad 

Neglén- accepteras med fjorårets pris och antas efter justering. 

 Att styrelsen gemensamt inventerar samtliga vägar inför kommande 

verksamhets/underhållsplan och budget 

 Att köpa in en 4 meter lång rätskiva 

 Att fortsatt undersöka möjligheterna att återanvända den gamla rutschkanan i 

samarbete med NCC 

 Att undersöka om det går att ha delat huvudmannaskap för lekplatsen 

 Att undersöka om det är möjligt att klassificera om vägarna för att få bidrag 

för kommande nyasfalteringar 

 

§5. Övrigt  

Inget på denna punkt fanns att ta upp. 

 

Påminnelse 

Årsmöte blir tisdag 25 april kl. 19:00 i Ljungenskolans musiksal. 

 

 

 

 

Ljunghusen den 15/3 2017 

 

 

Berit Malmberg   Henrik Thorsell 

 


