LJUNGHUSENS VÄGFÖRENING
Protokoll fört vid Styrelsesammanträde Ljunghusens Vägförening.
Plats; Kommunhuset, Vellinge .Mötesrum Slusan, ingång Fullmäktigesalen
Måndagen 5 Maj 2014 kl 18,30-20:30

Dagordning
§1
Ordförande öppnade mötet
§2
Närvarokontroll.
Styrelsen var fulltalig
§3
Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes
§4
Föregående protokoll & årsmötet
Genomgång av konstituerande styrelsemöte och årsmötesprotokoll. Beslut om
att uppdra åt länsstyrelsen att genomföra gallring av tallar på stranden, samt att
sätta upp belysning mellan vikensvägen och lekplatsen
§5
Besiktningsrapportering vägar och park/lekområden
Område
Vikensvägen övre
Ljungsätersvägen/stigen
Vikensvägen nedre
Elvabovägen
Gottåkravägen
Marinavägen +Övriga
vägar/lekplats
Rådjursvägen
Allmänningsvägen +
ned mot stranden

Rapportör
Kristina Borgkvist
Malin Julius
Dan Önnerlid
Birgitta Linne
Torbjörn Wallin
Henrik Thorsell

Status
Mindre sprickor
UA
Mindre sprickor
UA
UA
UA

Anna Stjärnkvist
Johan Ahlgren

UA
UA

§6
Ekonomirapport
Ekonomisk rapport föredrogs av Birgitta
§6
Arbetsordning styrelsen
Birgitta och Henrik skall ta fram ett förslag. Tillsvidare gäller tidigare regler
§7
Miljöplan
Anna och Henrik tar fram ett förslag till miljöplan
§8
Utvecklingsprojekt
Torbjörn och Kristina tar fram förslag på utvecklingsprojekt
§9
Underhållsplan vägunderhåll 3-5 år
Dan och Henrik tar fram ett förslag

§10
Lekplatsen
Malin, Dan och Henrik tar fram ett förslag. Henrik bokar möte med kommunen
om ev överlåtelse av lekplatsen. Möjlighet att samverka med Ljungskogens VF
§11
Remiss vägföreningsutredningen/Dagvatten
Anna & Johan läser igenom och föreslår yrkande via mail, beslut 10 Juni
§12
Strandspänger
Beslut att lägga spänger på Vikensvägen. Henrik beställer efter besiktning av
styrelsen på plats.
§13
Övriga frågor
Beslut:
att Malin sköter hemsidan, Henrik förmedlar kontakt med James Palm som
sköter det tekniska
att anlita Lars Olin för besiktning av vägar, kvalitetskontroller, mätarunderhåll
och att bistå Ordförande. Tidrapport efter beställning med arvodering som
styrelsemedlem
att uppdra åt Lars Olin att fullfölja upphandling/beställning av asfaltering
att prova nya skötselentreprenörer efter Anders Hansson
§14
Mötesplan
Kvartalsmöten skall eftersträvas. Nästa möte den 10 juni för utbildning av Rev
genom Lars Olin
§15
Avslut.
Mötet avslutades

Henrik Thorsell
Sekr

Birgitta Linnér
justeras

