Protokoll styrelsemöte
med Ljungstorps stenmurars & stenrösens vänner (LSSV) och inbjudna markägare
Organisationsnummer; 802512–1735

Datum:

2018-01-14

Tid:

kl 14.00

Plats:

Kyrkebo gård

Styrelsen närvarande:
Kent Friman, Esa Pentikäinen, Birgitta Lindström, Eva Berglund, Sven-Olof Lundh,
Verna Andersson med Henrik Nyberg som frånvarande.
Inbjudna markägare:
Värdparet Sara Tysk och Johan Tell, Jacob Tell, Hans Tell, Tommy Nilsson,
Peder Andreasson och Carolina Palmer, Carl Arvid Tell.

1. Mötets öppnades och val av justeringsperson av dagens protokoll.
Kent Friman öppnade mötet, tackade värdfamiljen för gästfriheten och hälsade alla
välkomna till mötet och styrelsen valde till justeringsperson Eva Berglund.
2. Bildvisning av gamla vägen mellan Skara och Skövde och dess historia, samt kort
om LSSV’s stenmursprojekt Etapp 1 utmed Ljungstorpsvägen.
3. Skriftligt förhandsgodkännande från länsstyrelsen lämnades ut till alla markägare
- styrelsen har tidigare fått via mail.
4. Beslut och villkor från Riksantikvarieämbetet redogjordes för muntligt.
Beslutat av RAÄ att Projektet Ljungstorps Stenmurars och Stenrösens Vänner får
ett statsbidrag om 320,000 kr för Etapp 1.
5. Skriftligt förhandsbesked från Riksantikvarieämbetet meddelades alla om att kunna
använda den tilldelade summan till minst hälften av sträckan, men gärna mer.
RAÄ godkänner alltså användning av beloppet för hela sträckan Etapp 1.

6. Info kring Trafikverkets område vid riksvägen och redogörelse för Trafikverkets
medgivande till röjning av hela fastigheten med bevarande av fina träd av särskild
entreprenör, samt medgivande om friläggande av stenmurar inom Skara Överbo
12:15
Trafikverket medger att sly och träd tas bort på båda sidor av stenmuren samt
mindre träd och rötter från muren och iordningställning av marken runtom genom
massivt nedtagande av träd på en igenväxt fastighet, där fina träd sparas.
7. Kontrakt tecknat med Staffan Källhult för Smedsgården 12:15 och redogörelse
för entreprenörens aktuella utdrag från Skatteverket om bl.a. F-skatt
Gäller borttagning av träd, buskar och sly och bortforsling av material.
8. Allmän diskussion med markägarna/brukarna.
Samtycke gårdarna emellan av planerade åtgärder. Tidsindelning av projektet för
minskad störning av mark och vägar. Möjligheter att deponera bortgrävda massor
och ev. stenar kan finnas på Hålltorp, Kyrkebo, Nygården, Ängerås och Knifvaledet.
Ett samverkansavtal för utförande av Etapp 1 mellan ägare och brukare av de
berörda gårdarna Hålltorp, Kyrkebo, Nygården, Ängerås, Vägsamfälligheten och
LSSV godkändes av samtliga och skrevs under - bifogas som kopia till protokollet.
Markägarna lämnar mötet och styrelsen fortsätter sammanträdet:
9. Beslut om projektstyrning
Beslutades Kent Friman, ordförande, utses som projektledare för Etapp 1
10. Beslut om grävare i Etapp 1. - entreprenören Lars Westöö, där ordföranden
muntligt överenskommit om grävansvar med honom, med rätt för honom att ta in
andra gräventreprenörer som underentreprenörer efter överenskommelse med
ordföranden för att vinna tid och samordningseffekter.
Tidsaspekter blir som följer:
Vägens vägrenar kan grävas, kantas och bortforslas när det passar i projektet.
Åkerrenarna vid Trafikverkets stenmur kan åtgärdas när det passar i projektet.
Åkerrenarna vid Hålltorps södra mark med vall grävs rena senast 2018-04-30.
Åkerrenarna vid Kyrkebos mark med vårsådd grävs rena senast 2018-04-30.
Åkerrenarna vid Hålltorps norra mark med vårsådd grävs rena senast 2018-04-30
Åkerrenarna vid Nygårdens mark med hästbete grävs rena tidigast 2018-10-15
Åkerrenarna vid Nygårdens mark med hästbete grävs rena tidigast 2018-10-15.

.11. Mötet beslöt om extra föreningsmöte

för val av revisorer och valberedning.

Föreslag till revisorer som accepterat är - de är båda också Hembygdsföreningens
revisorer:
Arja Laaksonen, Varnhem och Stig Gustavsson, Varnhem
Förslag till valberedning bland medlemmarna tas fram av styrelsen.
Tid för extra föreningsmöte:

21 maj kl 19.00.

Plats:

Ljungstorps Bygdegård

Särskilt tema för kvällen med storbildsvisning tas fram av Verna och Ordföranden.

12. Ekonomi
Kassören Esa Pentikäinen redovisade föreningens ekonomi med saldo 322 323 kr.
Föreningen har för närvarande 39 medlemmar.

13. Övrigt
Eva Berglund påpekade kostnaden för LSSV att hyra Ljungstorps bygdegård.
Återkommer med besked om betalning, då frågan väckts i bygdegårdsstyrelsen.

14. Fastställdes nästa styrelsesammanträde till i samband med föreningsmötet den
21 maj 2018 kl. 19.00

_________________________

_________________________

Kent Friman

Verna Andersson

Ordf

Sekr

__________________________
Eva Berglund
Justeringsperson

