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§1 Mötets öppnande.

Ordföranden hälsade välkomna samt förklarade mötet öppnat. Mötet utsåg Christian

Esbensen att föra och Bengt Gustafson att justera protokollet. 

§2 Närvarande.

Bengt Gustafson, Christian Esbensen, Sten Jönsson, Nils Bohn, Kerstin Elmfors och

Nina Pesciatini. Plats: Omtankens hus. Tid 19.00-21.00 

§3 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes. 

§4 Föreningens ekonomi.

Nils presenterade balansräkningen per den 23.8.2019 och uppgav att tillgångarna uppgår

till 2 846 984 kr. Av kommunen/Serkon har under 2019 erhållits 540 000 kr avseende 

inbetalda medlemsavgifter och 208 232 kr i vägunderhållsbidrag. Nils informerade att 

kontakt tagits med kommunen I Serkon om bidrag till lekplatsen men att något besked 

inte lämnats av dessa. Nils tar ny kontakt. 

§5 Möte med EON ang. grävbestämmelser.

Bengt informerade om att avtal träffats mellan Samrådsgruppen och EON om

tillämpning av Vellinge Kommuns Grävregler. Ljunghusens Vägförening beslöt att 

tillämpa dessa bestämmelser gentemot EON. 

§6 Asfaltering i samband med återställande av EONs grävningar för starkströmskabel.

Styrelsen beslöt enhälligt att godkänna det avtal som foreningen förhandlat med EON

om asfalteringsarbeten efter återställande efter rubricerade grävning. Återställandet 

bekostas av EON. 

Styrelsen beslöt enhälligt att godkänna det avtal som föreningen förhandlat med NCC 

om tilläggsasfalteringsarbeten efter återställande efter starkströms grävningen. Kostnaden 

har överenskommits till .....................kr exkl moms att betalas av föreningen. Inklusive 

moms .........................kr. 

Ett startmöte är planerat med NCC som där man kommer at bestämma datum för asfaltering 
t

av respektive väg, parkeringsförbud på gata där asfaltering sker m m. Bengt undersöker om 

kommunen kan godtaga att parkering utan kostnad sker bortom Marinavägen 47 för 

berörda fastigheter under asfalteringstiden. 



Styrelsen beslöt enhälligt att godkänna det avtal som föreningen träffat med Vista 

Print avseende skyltar att användas vi ovan nämnda asfalteringsarbete. Varje styrelse

medlem skall placera ut en skylt som informerar om kommande asfalteringar på sin väg. 

NCC utför asfalteringsarbetena under tiden 9-30 september 2019. 

§8 Skanovagrävningar för kompletterande fiberdragning.

Bengt informerade om att grävningar för kompletterande fiberanslutningar kommer

att påbörjas den 2 september och avslutas den 3 september 2019. Berör fem 

fastigheter. 

§9 Lekplatsen

Bengt och Nina redogjorde för de senaste arbeten som utförts på lekplatsen. Inköp av

en s.k. kompisgunga har skett och monterats på lekplatsen. Kostnaden för gungan 

uppgick till cirka ............ kr exklusive moms. Styrelsen beslöt enhälligt att godkänna köpet och 

monteringskostnaden av kompisgungan. 

§10 Hemsidan

Hemsidan ska uppdateras av Christian Esbensen och en grupp bestående av Christian, Nina

och Sten skall ta fram förbättringsförslag till hemsidan. En avdelning för endast styrelsen 

information och material skall skapas. 

§11 Åtgärder beslutade vid tidigare möte

2 

Resning av stranden (Skogsvårdsstyrelseo/Länsstyrelsen)

Kerstin kontaktar Per Möller, Ljungskogens Vägförening, om deras roll 

som sammankallande till möte med Skogsvårdsstyrelsen / Länsstyrelsen. 

Stopp/Företrädesskylt saknas i korsningen Rådjursvägen Falsterbovägen 

Nina kontaktar Vellinge kommun för tillstånd och uppsättning av ny 

Stopp/Företrädesskylt vid Rådjurs vägen/ Falsterbovägen. 

Nya belysningsstolpar på Grönområde/Allmänningsvägen (länkarnas hus) 

Bengt och Christian informerade om att två nya belysningsstolpar har satts upp

en på Allmänningsvägen och en på cykel och gångstigen mellan Vikensvägen 

och Ljungsätersvägen. En tredje var planerad till Ljungssätersstigen men 

anläggningar i marken medförde att denna inte kunde sättas upp. 

Avtalet med El och Data Installatören AB avseende två belysningsstolpar 

godkändes enhälligt av styrelsen. Christian informerar berörd fastighetsägare på 

Ljungsätersstigen. 

Återställande av EON av bl.a. loppis-platsen, stenar, m.m. 








