FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING

ÅRSSTÄMMA 2020-07-30

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 – 2020
Styrelsen för Farhultsbadens vägförening får härmed lämna följande berättelse för
verksamhetsåret 2019-05-01 – 2020-04-30
Styrelsens sammansättning: Lars-Göran Karlsson ordförande, Bengt Nilsson kassör, Staffan
Paulsson sekreterare, Thom Lindén, Lars Jönsson, ansvarig för vägar och ledningar
Årsmöte avhölls 2019-07-25 med 15 medlemmar närvarande.
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under verksamhetsåret och därutöver
andra möten som inte är bokförda.

Grönområden
• Sedvanlig skötsel av gräsmatteytor
•

Slaghackning och slyröjning i skogspartier

•

Samverkan med länsstyrelsen om slyröjning på naturreservatet

•

Grönområden har röjts för sly. Omkullblåsta större grenar ifrån träd har sågats ned och
tagits om hand. Träddungen vid festplatsen har glesats ut.

•

Som säkerhet för lekande barn har farliga grenar sågats ner från stora träd

•

En vattenbrunn som inte är i bruk har fyllts

•

I dungen vid dansbanan har ca 15 träd och stubbar tagits bort

•

Det har rensats runt befintliga pilträd

Vägar och dräneringar
• Sedvanligt underhåll av gator
•

Vinterväghållning har inte behövts vid något tillfälle

•

Klippning av vägrenar sker utav entreprenör där det behövs

•

Påstötning till Höganäs kommun om behovet av gatubelysning har skett. Utbyggnaden
har fortsatt på Gökvägen, Stenvallavägen och Lyckevägen Vid samma möte påtalade
vi att kostnaderna stiger för under håll men att bidraget från kommunen ligger kvar på
samma nivå sedan 4 år tillbaka.

•

Fartreducerande åtgärder har vidtagits i from av utplacering av blomlådor och
hastighetspåminnare.

•

Uppmaning till tomtägare där växtligheten sträcker sig utanför tomten och utgör en
fara för trafikanter/fotgängare har skett

•

Dräneringarna har kontrollerats och slamsugning har utförts där det behövts samt
renspolning av dagvattenledningar har utförts.

•

Inmätning och digitalisering av dagvattenledningar har gjorts. Samtliga kartor och
uppgifter finns lagrade i Höganäs kommuns regi.

•

Rensning av utmynnande dränering på stranden har skett vid ett antal tillfällen

Föreningen har erhållit driftbidrag från kommunen.
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