Bengt informerade om den undertecknade Årsredovisningen skall
skickas in till kommunen så snart som möjligt. Detta är en
förutsättning för bidrag från kommunen. Styrelsen beslöt att
Årsredovisningen skall efter undertecknande skickas in till Vellinge
kommun tillsammans med namn på nya styrelsen. Ansvarig Nils.
§7

Ansökan om bidrag från Vellinge kommun och Trafikverket.
Bengt informerade om de möjligheter till ekonomiskt stöd som kan
erhållas av Vellinge kommun och exempelvis Trafikverket. Styrelsen
beslöt att Nils skall ansöka om bidrag från Vellinge kommun tex för
lekutrustning och andra investeringar på vägföreningens lekplatser.
Nils undersöker vem som är ansvarig för sådana bidrag inom
kommunen. Ansökan skall ha skett före den 31 juli 2019. Ansvarig
Nils. Nils skall även ansöka om bidrag hos Trafikverket - enligt
tidigare praxis.

§8

Vägansvariga och ansvarig för grönområdena
Styrelsen beslöt att följande personer skall vara ansvariga för
respektive väg/grönområde:
Marina/ Mårtensvägen -Sten
Ljungsätersvägen/ stigen-Christian
Vikensvägen - Kerstin
Gottåkravägen/ Sandhusvägen - Bengt
Elvabovägen/ Allmänningsvägen- Nils
Rådjursvägen- Nina
Grönområden och lekpark Elvabovägen - Nina

Bilaga 1.

§7

Ledamöternas ansvar för särskilda verksamhetsområden framgår av

Hemsidan

Christian Esbensen utsågs till ansvarig för föreningens hemsida.
Christian skall vara sammankallande i en grupp bestående av
Christian, Nina, Sten och Bengt som skall föreslå förbättringar på
hemsidan. Ansvarig Christian.
Styrelsen beslöt att protokollet från Årsmötet snarast efter
undertecknande och justering skall sättas upp på hemsidan. Ansvarig
Christian.

§8

Ansvarig för inköp av tjänster och varor.
Styrelsen beslöt att varje vägansvarig/ansvarig för Grönområden äger
att inhandla tjänster och varor till ett värde av högst 25 000 kr per
tillfälle-efter att först ha samrått med ordföranden (eller i hans
bortavaro vice ordföranden) Pris, produkter och tjänster måste
specificeras och en tidsram för leverans anges.
Faktura skall ställas till Ljunghusens Vägförening c/o Bengt
Gustafson ,Vikensvägen 5 d, 23641 Höllviken.

§9

Kontaktpersoner mot kommun, samarbetspartners m.fl.

Styrelsen utsåg följande personer som kontaktpersoner gentemot:
Mot kommun - Bengt
Mot Samarbetspartners-Bengt och Sten
Mot ledningsägare vid grävningar mm- Bengt och Sten
Leverantörer till Grönområden/ Lekplatser -Nina
För Tekniska frågor - Sten

§10

§11

Åtgärder beslutade av föreningsstämman att verkställas
av styrelsen under mandatperioden.

Motion 1
Rensning av gångstigar och spänger från Rådjursvägen till stranden.
Skall vara färdigt senast den 1 juni 2019
Motion 4
Uppsättning av spegel på Gottåkravägen/ Elvabovägen. Spegeln
nedmonterad av kommunen och nu i kommunens förvar. Hämtas hos
Henrik Thorsell.Fartmätare till Gottåkravägen. Bengt undersöker med
kommunen om fast installation av elektronisk mätare. Som alternativ
undersöks användning av solpanels driven separat mätare.

§12

Fördelning av årsstämman beslutat styrelsearvode

