
Styrelsemöte Ljvf 

Ljunghusens vägförening 

To: Wihlborg byggledning <byggledning@telia.com> 

Kopia: Henrik Thorsell <henrik.thorsell@gmail.com>, Olle Karlsson 

<r.olle.karlsson@telia.com>, Anna Stjärnkvist <annapalmblad@hotmail.com>, 

bengt.gustafson@securitas.com, Christian Esbensen <ce@kock.com>, Sara Österström 

sara.osterstrom@icloud.com, Berit Malmberg <bea.malmberg@gmail.com 

From:  Sara Österström 

CC:  Recipient names 

Date: Ljunghusen den 7 dec 2017 

Re: Styrelsemöte Ljunghusens vägförening. 

Styrelsemötesprotokoll   

  

1. Mötets öppnande Ordförande hälsade välkomna samt förklarade mötet öppnat. Mötet utsåg Henrik 

Thorsell att justera protokollet.  

 

2. Närvarokontroll. Alla i styrelsen deltog utom Bengt Gustafson.  

 

3. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes 

 

4. Slitageavgifter  

 

Slitage avgifter som beslutades  

Elvabovägen 60, 63B, 39, samtliga halv avgift 

 

Elvabovägen 68 

Styrelsen har omprövat beslut gällande utebliven avgift för Elvabovägen 68.  

Avgift gällande ½ slitageavgift kvarstår.  

 

 

 

5. Rådjursvägen 27 

Har ett misstänkt intrång på gatumark. Kommunen får i uppdrag att undersöka intrånget via Henrik Thorsell. 

 

6. Rådjursvägen 

Nedfallen informationsskylt på Rådjursvägens mitt. Trots tidigare påpekande har skylten fortfarande inte 

åtgärdats. 

 

7. Ljungsätersvägen 17 a 

Betalning ska genomföras, faktura och påminnelse skickad 
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8. Ombyggnad av kanalområde Gläntan 

Vi motsätter oss då detta ej är förenligt med gällande lagstiftning. (bl.a. tänkt en plats för lägereld vilket inte 

är förenligt med hälsovårdsreglerna (sanitär olägenhet för grannar)). 

 

Bifogar anläggningsbeslut samt karta över var Neglen klipper.  

 

9. Eon  

Vid återställning av vägar bör asfalt ej läggas i direkt anknytning till tomt(pga vattendränage).  

Om detta genomförs trots (pga omständigheter som personliga fysiska hinder)ska det säkerställas att vatten 

inte rinner ut på vägen från tomten.  

 

 

 

10. Dagisskogen 

Önskemål har framkommit gällande 2 tallar i dagisskogen som lutar hotfullt mot trädgård ska tas bort. 

Familjen Pålsson äger tomten och måste ha marklov för att ta bort tallarna.  

 

11. Hemsida 

Hemsidan upplevs gammal och projekt uppfräschning hemsida startas upp av Henrik Thorsell och Christian 

Esbensen. Nuvarande avtal har sagts upp.  

 

 

 

 Ljunghusen den 7 december 2017 

 

Justerat av 

 

 

 

______________________________    _____________________________ 

 

Protokollförare      Henrik Thorsell  

Sara Österström      Ordförande 


