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Protokoll fört vid styrelsemöte med 

Ljunghusens Vägförening den 12/9 2017 

 

Plats: Styrelsemötet genomfördes på Vellinge Kommunhus, den 12/9. 

Kl 19:00-21:15 

 

§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande hälsade välkomna samt förklarade mötet öppnat. Mötet 

utsåg Sara Österström att justera protokollet. 

  

§ 2. Närvarokontroll  

Vid mötet deltog följande funktionärer ur styrelsen:  

o Olle Karlsson 

o Henrik Thorsell  

o Sten Jönsson 

o Sara Österström (justering) 

o Christian Esbensen 

o Bengt Gustavsson 
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§ 3. Rapportering & skrivelser 

§3.1 Inkommen skrivelse från WSP/EON angående dragning av ny 

elkabel föredrogs 

 

§3.2 Inkommen skrivelse från Ericsson AB angående dragning av ny 

fiber  Ljungsätersvägen 17föredrogs 

§3.3 Inkommen skrivelse från AKEA angående dragning av ny fiber 

Vikensvägen 36 samt Gottåkravägen 36 föredrogs 

 

§3.4 Rapport Ekonomi 

Kassören, Olle Karlsson föredrog den ekonomiska rapporten (bilaga 1) 

 

§3.5 Status vägar & Grönområden 

Samtliga vägansvariga rapporterade status på resp vägar och förslog 

åtgärder enligt §4. Löpande underhåll under sommaren redovisades. 

Bom till "stig olin" har inte gått att finna varför montering av skylt med 

förbud mot mopedtrafik och röjning av stigen istället genomförts 

§3.6 Övrigt 

Hemsidan diskuterades.Se §4 
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§ 4. Beslut 

 

Att utse Lars Olin Ab att företräda föreningen såsom kvalitetsansvarig för § 

31.1,3.2 samt 3.3 och att uppdra åt Ordförande att teckna ett uppdragsavtal 

med Lars Olin (Bilaga 2) 

Att inköpa reflexer för att komplettera de farthinder som finns 

(Blomsterlådorna), Ansvarig Christian E 

Att utdebitera slitageavgift 7000 kr för fastigheten Ljunghusen 8:68 

Att uppdra åt Sten Jönsson att utreda Ljunghusen 22:24, avseende stigen 

mellan 8:68 och 8:73  så att föreningens möjligheter att genomföra 

detaljplanen och möjliggöra tillgång till angränsande grönområde. 

 

At uppdra åt NCC att korrigera vägskyltar på Kanalvägen/Marinavägen 

Att uppdra åt PEAB att reparera asfaltskador på Marinavägen  

Att utdebitera slitageavgifter för: 

Marinavägen 25b, Ljungsätersvägen 17a resp 53 samt Vikesnvägen 57, 59 

samt halv avgift för Gottåkravägen 59 

Att Christian Esbensen och Henrik Thorsell till kommande möte föreslår 

förbättringar av hemsidan 

Att i samband med dragningar av elkabel uppföra en belysning vid lekplatsen. 

Ansvarig HenrikT 

Att uppdra åt NCC att uppföra vägmarkering vid lekplatsen samt utfarten 

Gottåkravägen/Elvavbovägen, efter att grävarbeten för elkabel utförts 

 

§5 Information 

Föreningens donation till Vikensvägens Byalag är nu genomförd och den 

flytbrygga som överlämnats skall från nu förvaltas av byalaget enligt ÖK. 
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Ljunghusen den 12/9 2017 

 

 

Sara   Österström /  Henrik Thorsell 
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UPPDRAGSAVTAL  
 
 
Beställare: 
Ljunghusens Vägförening 
  
Uppdragstagare:  
Lars Olin AB 
 
    
Beställare     Uppdragstagare 
Org nr: [  ]   Org Nr: [  ]  
Adress: [  ]   Adress: [  ] 
 
 
Bakgrund 
 

 Lars Olin AB (LOAB) och Vägföreningen ingår härigenom avtal om tillhandahållande av 
nedan beskrivna konsulttjänster. Konsulttjänsten skall utföras av Lars Olin. 
 
LOAB skall som ombud för Vägföreningen vara kontroll och kvalitetsansvarig för de arbeten 
som skall utföras på området GA3 i Ljunghusen avseende elkabel och fiberdragning av 
EON/Ericsson/AKEA eller deras underleverantörer såsom ledningsägare enligt nedan. 
 
 Avtalsvillkor   
 
§ 1 Uppdragets längd och arbetstider. 
 
 Uppdraget är tidsbegränsat till den period som de i ingressen angivna arbetena 

pågår och upphör då respektive kontroll och kvalitetsarbeten fullgjorts. Arbetstid 
enligt överenskommelse med EON respektive Ericsson/AKEA.  

  
 § 2 Redovisning av uppdragets fortskridande 
 

LOAB skall  
 

• Tillhanda den dokumentation som erfordras för att styrka att asfaltarbetena 
uppfyller tillämplig kommunal standard för berörda vägområden och för eventuella 
framtida garanti åtagnaden. 

• Rapportera om sitt kontrollarbete till Vägförenings styrelse.  
• Snarast efter färdigställandet av de av EON respektive Ericsson/AKEA utförda 

arbetena på området GA 3 avseende el och fiberdragning  lämna Vägföreningens 
styrelse en skriftlig rapport om  kontrollarbetets genomförande. 

• Redovisa fotodokumentation av genomförda asfaltarbeten före, under och efter 
utförd kabel och fiberdragning så att tillämpliga normer visas uppfyllda. 
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• Redovisa Notor för ersättningsmassor enligt kravspecifikation. 
• Redovisa Notor för deponerade grävmassor. 

 
 
 
 
§ 3 Fakturering och betalning av tredje man  
 

På grund av arbetets karaktär som kontrollansvarig har parterna har uttryckligen 
kommit överens om att Konsulten skall fakturera respektive [ledningsägarna] 
EON/Ericsson/AKEA för utfört kontroll och-kvalitetsarbete och eventuella 
kostnader. LOAB förbinder sig att inte rikta några ersättningskrav för utförda 
tjänster mot Vägföreningen. 

 Vägföreningen har inget ansvar för att [ledningsägarna] EON/ERICSSON/ 
AKEA uppfyller sina åtaganden.  
 

§ 4       Information och avtal om ersättning 
 
 Det åligger Konsulten att informera [ledningsägarna] EON/ Ericsson/AKEA om sin 

roll som Kontrollansvarig och vidare att träffa avtal om ersättning för 
Kontrollarbetet mellan LOAB och [ledningsägarna] respektive EON/Ericsson/AKEA 
för angivna arbeten. 

 Vägföreningen har rätt att genom erforderlig kontroll förvissa sig om att det arbete 
som anges i faktura till [ledningsägarna] respektive EON, Ericsson/AKEA motsvaras 
av utfört arbete. 

 
§ 5 Ägande- och upphovsrätt m.m.  
 
 Vägföreningen har äganderätten och upphovsrätten till allt resultat av uppdraget. 
 
§ 6 Självständiga näringsidkare 
 

Parterna är självständiga parter. Ingendera parten äger träffa avtal med tredje man 
eller på annat sätt förplikta motparten utan dennes föregående skriftliga 
medgivande.  
Konsultens uppdrag är begränsat till de åtaganden som anges i detta avtal och 
speciellt i § 8. 
LOAB skall före uppdragets utförande uppvisa F-skattsedel samt ansvarsförsäkring 
och andra försäkringar erforderliga  för uppdraget.  
LOAB skall uppvisa ackrediteringsbevis för kontrollåtagande. 

 
§ 7 Uppsägning eller begränsning av avtalet 
 
 Utöver vad som sägs i avtalet om giltighetstid, har Vägföreningen rätt att säga upp 

lämnat uppdrag eller begränsa dess omfattning när som helt under avtalstiden. 
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 Endera parten kan säga upp avtalet till upphörande om andra parten väsentligen 
underlåter att uppfylla avtalsvillkoren. 

 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Kontroll och kvalitetsarbete 
 
LOAB skall: 
 

• Säkerställa att grävregler antagna av Vellinge stadsnät 2015 05 19  uppfylls. 
(bifogas) 

• Säkerställa att hög kvalitet på asfaltarbetena erhålls genom, med av vägföreningen 
tillhandahållen rätskiva, erforderlig lutning på asfaltarbetena och att arbetena 
uppfyller tillämpliga normer. 

• Regelbundet fullgöra de ytterligare inspektioner och åtgärder som följer med 
kontrollarbetets fullgörande. 

• Redovisa dokumentation av genomförda arbete före, under och efter utförd 
kabeldragning genom foto 

• Redovisa Notor för ersättningsmassor enligt kravspec 
• Redovisa Notor för deponerade grävmassor 
• Övrig erforderlig dokumentation för att styrka att arbetet uppfyller kommunal 

standard för berörda vägområden 
• Löpande rapportera till styrelsen via appen C-One, samt skriftligen och muntligen 

vid begäran 
• Uppvisa ackrediteringsbevis för kontrollåtagande  
• Uppvisa giltig och aktuell f-skattsedel samt ansvarsförsäkring och andra erforderliga 

försäkringar för uppdraget. 
• Lars Olins funktion är förberedande inte beslutande 
• Detta uppdragsavtal utgör ej fullmakt att företräda Ljunghusens vägförening. 

 
 

§ 9       
 Ljunghusens vägförenings åtagande. 
 
Vägföreningen skall: 

 
• Meddela ledningsägarna [EON/ERICSSOB/AKEA] att Lars Olin AB, genom Lars Olin, 

utsetts representera föreningen som fristående konsult och att hans tjänster skall 
betalas av ledningsägarna. [EON/ERICSSOB/AKEA] 
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• Fatta samtliga beslut som får ekonomiska eller andra konsekvenser för föreningen i 
samband med grävarbetenas utförande och Konsultens arbete. 

 
 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka vardera parten tagit sitt. 
 
Ljunghusen den [datum 2017 ]   Ljunghusen 
den [datum2017 ] 
 
[   ]    [ 
  ] 
 
 
 
        
     
BG/Konsulttjänster, avtal 
2017-09-13 
 


