LJUNGHUSENS VÄGFÖRENING
ÅRSBERÄTTELSE/ VERKSAMHETSÅRET 2014.
Styrelsen har bestått av:
Torbjörn Wallin, Henrik Thorsell, Birgitta Linné, Kristina Borgqvist, Malin Julius
Dan Önnerlid, Johan Ahlgren.
Styrelsen har haft 8 st protokollförda sammanträden inkl stämman 2014
Händelser under verksamhetsåret


















Konstituerande styrelsemöte där Birgitta Linné valdes till kassör, Malin Julius till
sekreterare och Torbjörn Wallin till vice ordf.
Årsmötet valde Ulf Hagman och Christina Olséni till revisorer.
Årsstämman i april med ett 40 tal medlemmar. Till ordförande valdes Henrik
Thorsell
Lagat rotskador Vikensvägen / Rådjursvägen
Beslutade om röjning längs våra vägar.
Sopning utav våra vägar.
Hyvling av kanter på Rådjursvägen för att förbättra avrinning
Skrapning av sandhusvägen
Beslut uppförande av belysning på grönområdet mellan vikensvägen och
gottåkravägen
Styrelseutbildning i REV,s regi. ( Riksförbundet enskilda vägar )
Samrådsmöte med Ljungskogens VF , Länstyrelsen, Skogsstyrelsen m.fl.
Fortsatt röjning utav våra grönområden i Öst – Västlig riktning.
Val av nu entreprenör för grönområdesskötsel
Utvecklingsplan för lekplatsen
Investerat i nya spänger ( lärkträ)
Lantmäteriförrättningar i samband med sammanslagning utav tomter.
Avtackat Lars Olin och Jan Omfors.

Övriga viktiga händelser:
Ett betydande arbete har gjort för att på sikt minska kostnaderna för föreningen men samtidigt inte
minska på kvaliten. Bland annat har vi yttrat oss över den kommunal utredning om
vägföreningarnas roll i kommunen. Dagvatten utredningen, samt inlett förhandlingar om ett
kommunalt övertagande av vår lekplats.Utöver detta har interna rutiner för att effektivisera
styrelsearbete setts över och en inventering av vägunderhållet gjorts som underlag för en
långsiktig underhållsplan.
Hemsidan www.ljunghusensvf.org har dessvärre haft ett antal tekniska problem som påtalats för
leverantören.Bland annat har protokoll och tidigare inlagd information inte visats eller raderats.
Problemen skall nu vara avhjälpta.

Utdebiteringen har under 2013 varit 800 ; - per andelstal.
Från Vellinge kommun och trafikverket har föreningen mottagit bidrag.
Slitage avgifter vid nybyggnation har utdebiterats.
Ljunghusen Mars 2014.
Styrelsen för Ljunghusens Vägförening.

