Ljunghusens Vägförening
Ordinarie föreningstämma
22 september kl 19.00
Ljungenskolans musiksal.
För tillträde till föreningsstämman förordas
att föranmälan sker senast den 15/9.
Anmäl dig via hemsidan - rubrik kontakta
styrelsen eller via tel 076-116 74 47.

Föreningstämman kommer
att vara covidanpassad.
Avstånd mellan stolarna.
Handsprit ﬁnns på plats.
Om du känner dig det minsta
dålig så stanna hemma!
Välkommen!

Välkommen till Ljunghusens Vägförenings föreningsstämma 2021. Handlingar
ﬁnner du på www.ljunghusensvf.se samt i original hos ordföranden.

Dagordning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

Föreningsstämmans öppnande
Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Godkännande av röstlängd och närvarokontroll
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Godkännande av dagordningen
Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning 2020
Revisionsberättelsen
Fastställande av resultat och balansräkning för år 2020 samt vinstdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020
Styrelsens och revisorernas arvoden
Propositioner från styrelsen och motioner från medlemmar
Styrelsens förslag till:
– budget 2021
– andelsavgift 2021 och debiteringslängd
– slitageavgift 2021
Val till styrelsen - val av ledamöter och styrelseordförande
Val av revisorer och suppleant
Val av valberedning och sammankallande
Övriga frågor
Stämmans avslutande samt dag och plats för offentliggörande av mötesprotokollet

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 september 2021. Stämmohandlingar
ﬁnns tillgängliga på föreningens hemsida www.ljunghusensvf.se och hos ordföranden. Du är även
välkommen att kontakta styrelsens ledamöter för frågor. Välkomna!
Föreningsstämma 2021 i Ljunghusens Vägförening. Storvägen 2 / ingång från väg 100.

Information om träd och
buskar vid våra vägar!
Vi måste hjälpas åt att hålla efter växtligheten
vid våra vägar! Vi vill påminna om att det är
fastighetsägarens skyldighet att beskära all
vegetation längs tomtgränsen. Ingen växtlighet
får hänga utanför staket eller dölja varken

vägmärken, vägskyltar eller belysning. Fastighetsägaren ansvarar även för skötsel av
remsan mellan tomtgräns och körbana. Den
skall var framkomlig fär gående och genomsläpplig för regnvatten.

Träd och buskar!
Tänk på att dina träd och buskar skall växa
inom ditt tomtområde. Grenar som växer ut
över vägen måste bort. Fri höjd skall vara
minst: 2,6 m för gång- eller cykelväg 4,7 m för
körbana. Barr och löv vid asfaltskanten utmed
tomten skall sopas upp. Ut och kolla!

Enkla åtgärder!
Varje år skadas människor i onödan för att
sikten skyms! Här följer några enkla åtgärder
som kan rädda liv. Fri sikt i gatukorsningar är
viktigt för att traﬁkanter skall hinna upptäcka

Utfart mot en gata!
Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är
högre än 80 cm inom markerad sikttriangel.
Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan
eller gångbanan. Ut och klipp om det gäller
dig! Minst lika viktigt, smyg ut med bilen eller
din cykel.

Du som har hörntomt!
Ligger ditt hus vid en gata bör du se till att dina
växter inte är högre än 80 cm över gatan i en
sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt
vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus
ligger vid en gång- eller cykelväg. Ut och klipp
om det gäller dig!

varandra och undvika olyckor. På de följande
bilderna redovisas den sikt som normalt
behövs. Inom de markerade ”sikttrianglarna”
får häckar och buskar vara högst 80 cm.

