
LJUNGHUSENS V ÄGFÖRENING 

Protokoll fört vid 2020 års konstituerande styrelsemöte med Ljunghusens 
Vägförening. Styrelsemöte nr 1. 

Plats: Vikensvägen 5 D, Ljunghusen 
Tid: onsdagen den 19: oktober 2020 kl. 19:30-22.00 

Närvarande: Bengt Gustafson, Cecilia Hopkins, 
Christian Esbensen, Kerstin Elmfors samt 
Sten Jönsson. 
Adjungerad ledamot Nils Bohn. 

§ 1

§2

§3

§4

§5

§6

Mötets öppnande. 

Ordförande hälsade samtliga styrelseledamöter, speciellt nya styrelseledamoten 
Cecilia Hopkins, välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Närvaro och godkännande av dagordning. 
Närvaron noterades och dagordningen godkändes. 

Utseende av firmatecknare 
Styrelsen utsåg Bengt Gustason, 491026, Vikensvägen 5 d, 23641 Höllviken 
och Kerstin Elmfors, 661206, Ljungsätersvägen 1 b, 23641 Höllviken att 
teckna föreningens firma var för sig. Kerstin tecknar ensam firman vid ut-och 
inbetalning gentemot bank och plus/bank giro. Vid en eller bådas 
förfall tecknas firman i dennes ställe av tre ledamöter gemensamt. Bengt och 
Kerstin bemyndigas att ge fullmakt till Nils Bohn att på föreningens vägnar 
ensam teckna firman vid ut-och inbetalning gentemot bank och plus/bankgiro 
under tiden 19.10-31.12 2020. 

Val av mötessekreterare, kassör samt vice ordförande 

Sten Jönsson valdes till vice ordförande. 
Christian Esbensen valdes till sekreterare. 
Kerstin Elmfors valdes till kassör. 

Anmälan till Lantmäteriet 

Bengt lämnade information om anmälan om ny styrelse till Lantmäteriet. 
Styrelsen beslöt att blankett till Lantmäteriet skall fyllas i med alla 
styrelsemedlemmars namn, personnummer och adress och skall genom 
ordförandens försorg snarast skickas till Lantmäteriet. Ansvarig: Bengt. 

Årsredovisning 2019 

Bengt informerade om Årsredovisningen för 2019. Föreningsstämman har p.g.a. 
Corona epidemin godkänt Årsredovisningen samt Revisionsberättelse först vid 





§ 11

§12

§ 13

§ 14

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, 2364 l Höllviken. 

Kontaktpersoner mot kommun, samarbetspartners med flera 

Styrelsen utsåg följande personer som kontaktpersoner gentemot: 
Mot kommun - Bengt 
Mot revisionsfirman ADEKO Kerstin 
Mot Samarbetspartners-Bengt och Sten 
Mot ledningsägare vid grävningar mm- Bengt och Sten 
Leverantörer till Grönområden- Nina 
Lekplatser -Cecilia 
För tekniska frågor - Sten 
Mot länsstyrelsen -Kerstin och Bengt 

Åtgärder beslutade av föreningsstämman att verkställas av styrelsen under 
mandatperioden. 

Motion 1-2 
Anslagstavlor vid samtliga vägar och reparation av staket på Rådjursvägen 17-19. 
Styrelsen beslutade att Bengt och Sten kontaktar lämpliga entreprenörer. Varje 
ledamot kontrollerar behovet av skylt på respektive väg och rapporterar till Sten. 
Motion 3 
Hastighets begränsning på Allmänningsvägen. 
Styrelsen beslöt att sätta upp hastighetsvisande skyltar- en på Ljungsätersvägen 
och en på Allmänningsvägen. Då sträckningen av gång-och cykel vägen vid 
Ljungsätersvägen 38/40 slutligen bestämts kommer ett hastighetshinder att 
monteras upp vid gång-och cykelvägens utfart mot Ljungsätersvägen enligt 
tidigare stämmobeslut. 
Nils kontaktar leverantören av nuvarande utrustning och informera styrelsen om 
priser, leveranstider med mera. 

Fördelning av årsstämman beslutat styrelsearvode 
§11 Fördelning av årsstämman beslutade arvoden mm. 
Styrelsen beslöt enhälligt at av det av stämman beslutade arvodet -45,000 kr - 
skall 6,000 kr fördelas till respektive styrelseledamot med undantag för 
ordföranden som äger erhålla 15,000 kr. 

Övriga ärenden Styrelsen beslöt att: 

1 Uppdatera lista över de leverantörer föreningen använder. Ansvarig Bengt. 

2 Sopning av samtliga gator bör ske innan december månads utgång. Offert 

skall begäras in av den senast anlitade entreprenören. Varje ledamot 








