
Ljunghusens Vägförening 

Styrelsemöte 2018-01-25  
 

Närvarokontroll. Henrik Thorsell, Olle Kalrsson, Anna Stjärnkvist, Christian Esbensen, 

Sten Jönsson, Sara Österström, Bengt Gustafson. Frånvarande; Berith Malmberg 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkomna samt förklarade mötet öppnat. Mötet utsåg Sara Österström till 

sekreterare och Henrik Thorsell att justera protokollet.  

 

 

§2 Dagordningen fastställdes 

 

 

§3 Förgående protokoll gicks igenom och kvarstående åtgärder överfördes till detta protokoll. 

Protokollen ska nu finnas tillgängliga på hemsidan 

§3 Ekonomi 

§3.1 Rapport Ekonomi 

Kassör Olle Karlsson presenterade Balans och Resultaträkning för 2017. . Årsredovisning och 

verksamhetsberättelse tas fram inom kort och fastställs av styrelsen på kommande styrelsemöte 

 

 

§4 Den nya hemsidan presenterades 

Ny hemsida. www.ljunghusensvf..se 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ljunghusensvf..se/
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§5 Beslut 

§5.1 Slitageavgifter  

Vi upplever att kännedomen och kunskapen kring slitageuppgifter är bristfällig hos de boende. 

För att förtydliga detta kommer mer information gällande detta läggas upp på hemsida kring vad 

som gäller för fastställande av slitageavgift  

 

Elvabovägen 68 

Styrelsen diskuterade  utebliven avgift för Elvabovägen 68.  

Avgift gällande ½ slitageavgift kvarstår. Bengt Gustafson åtar sig att svara på Jens Peters mail 

vad som gäller angående slitageavgifter. 

 

Elvabovägen 63b  

Styrelsen diskuterade  överklagan gällande debitering av 1/2 slitageavgift för Elvabovägen 63b. 

Slitageavgift kvarstår, hänvisar till framtagen skrivelse och brev.  

 

Ljungsätersvägen 17A 

Styrelsen vidhåller att avgiften ska betalas.. Henrik Thorsell åtar sig prata med vederbörande.  

 

§5.2 Debitering av nya slitageavgifter fastställdes. 

 

Gottåkravägen 59 1/2 avgift 

Gottåkravägen 66 1/2 

Allmänningsvägen/Sandhusvägen hel avgift. Henrik T tar fram vem fakturan ska ställas till 

Vikensvägen 5E 1/2 

Rådjursvägen 25, avvaktas med tills vi ser omfattning av arbetet 

Vikensvägen 20 undersöks till nästa möte 
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§5.3 Övrig vägfråga 

 

Rådjursvägen 27 

Har ett misstänkt intrång på allmän gatumark. Kommunen får i uppdrag att undersöka intrånget 

via kontaktperson Henrik Thorsell. 

 

§5.3 Vattensamling Rådjursvägen 45 

Vägföreningen/Henrik Thorsell  har enl ök bestämt att dränering ska genomföras på 

Rådjursvägen  45. Kostnaden delas mellan boende och vf. 16000 kr ex moms. 

 

§5.4 Blomsterlådor Ljungsätersvägen 

Boende på Ljungsätersvägen önskar utvärdera blomlådorna på vägen då man upplever dem för 

stora. Man önskar titta på ett förslag där lådan är hälften så bred men öka längden. Man vill inte 

ta bort lådorna då de anses ha gett effekt till att hålla hastigheten nere. 

 

§5.5 Påkörd blomsterlåda Elvabovägen 

Blomsterlåda på Elvabovägen påkörd. Händelsen är polisanmäld.  

 

Övriga frågor 

 

 

§6 Uppföljning av beslutade åtgärder diskuterades och upprättande av ev logglista. Sten lovade 

att skicka till styrelsen en arbetsordning som tidigare tagits fram för styrelsen.  

 

 

§7 Information 

Föreningens donation till Vikensvägens Byalag är nu genomförd och den flytbrygga som 

överlämnades skall från och med nu förvaltas av byalaget är enligt överenskommelse. Ett 

överlåtelsebrev kommer att upprättas av Bengt Gustafson.  

 

 

§8 Årsmöte 2018 

Kallelse till årsmöte 24/4 kl 19.00 Ljungenskolan, Musiksalen. 

Henrik Thorsell skickar ut tidsförslag inför förberedelser. 
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§9 Förslag på idéer gällande donationer istället för styrelsens arvoden.   

Medlemmarna ombeds fundera och återkomma till nästa möte. 

 

 

§10 Nästa möte 

Henrik T återkommer med förslag på datum 

 

___________________________      _______________________ 

                                                                  Justeras 

Protokollförare   Ordförande 

Sara Österström   Henrik Thorsell  

 


