FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA 2008-08-07
Närvarande: 38 medlemmar enligt närvarolista
§1 Ordförande Bo Forkstam hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Bo Forkstam
Sekreterare: Staffan Paulsson
Justerare:
Torsten Lindberg och Leif Nordén
§3 Föregående årsstämmoprotokoll, 2007-08-02, gicks igenom och lades till
handlingarna. Sven Persson frågade hur styrelsen arbetat med frågan om de
kvarlämnade betongfundamenten till gamla badbryggan, som innebär en
olycksrisk. Christer Narbe redogjorde för upprepade kontakter med kommunen
under det gångna året. Styrelsen åtog sig att fortsätta att trycka på kommunen för
att få bort fundamenten.
§4 Stämman befanns vara behörigen utlyst.
§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse
- Ordförande Bo Forkstam gick igenom verksamhetsberättelsen (bilaga). En
rättelse gjordes: I stycke 3 står fel årtal – det ska vara 2007. Diskussionen i
samband med verksamhetsberättelsen gällde behovet av kompletterande
asfalteringar, bl a i korsningen Blockhusvägen – Tobisvägen, där en
motion/skrivelse av Torsten Lindberg påtalade att en brunn står under
vatten vid regn. Ordföranden sade att styrelsen ska uppmärksamma saken.
Vidare diskuterades dräneringsfrågor. Ordföranden redogjorde för sina
ansträngningar att hävda vägföreningens intressen vad gäller de problem
med vattenavrinning som kan uppstå i samband med byggandet av det
planerade stora bostadsområdet öster om Farhultsbaden. Han har kontakt
med berörda myndigheter och företag, däribland kommunen och
länsstyrelsen. Flera medlemmar uttalade sin oro över problemet, bland
dem Ingvar Månsson, som vidare begärde redogörelse för styrelsens
prioritering i dräneringsfrågor och tryckte på behovet av dränering i
Farhultsbadens östra del. Ordföranden och kassören meddelade vilka
kostnader som det gångna årets dräneringsarbete i västra delen har medfört
för föreningen och de närboende. Ordföranden försäkrade att dräneringen i
öster blir en prioriterad fråga i framtiden och att föreningens önskemål
måste samordnas med den kommande stora bebyggelsen där. Stämman
uttalade sitt stöd för styrelsens hittillsvarande arbete med dränering. Med
detta lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.
- Kassören Ingmar Eriksson föredrog kassaberättelsen (bilaga). Tidigare
stämmor har påtalat möjligheten att placera föreningens tillgångar på
räntebärande konto, vilket nu är gjort. Inga frågor förekom och
kassaberättelsen lades till handlingarna.
- Revisor Sol-Britt Axelsson föredrog revisionsberättelsen (bilaga) och
föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Inga frågor förekom och
revisionsberättelsen lades till handlingarna.
§6 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
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§7 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
- Ordförande Bo Forkstam redogjorde för styrelsens planer vad gäller
återstående asfalteringsbehov. En stämmodeltagare påtalade behovet av
samråd med kommunen om elledningar. En annan nämnde att någon brunn
har blivit överasfalterad. Vidare nämndes att kommunen måste spola
dricksvattenledningar. Ordföranden sade att styrelsen åtar sig att åtgärda
nämnda problem, eller att påtala dem för kommunen i de fall där
problemet ligger utanför vägföreningens beslutanderätt.
- Flera stämmodeltagare diskuterade frågor kring grönområdena, som
vägföreningen har ansvar för. Stormen som drog fram några dagar före
årsstämman fällde och knäckte många träd. Karin Sandström är
föreningens ansvariga för område 10 och 11. Hon sade att hon själv inte
kan åtgärda de aktuella problemen och undrade om föreningen kan inkalla
extern hjälp. Lars-Göran Karlsson instämde och nämnde andra områden
där kraven på arbete överstiger medlemmarnas förmåga. Ordföranden
menade att det finns flera medlemmar som vill och kan arbeta med
grönområdena. Dessa frivilliga medlemmar ska i första hand engageras.
När deras insatser inte räcker längre, kan föreningen kalla in en
entreprenör och agera som under förra verksamhetsåret, då Kim
Sjunnesson hyrdes in för att göra stora insatser med skogsröjning på en del
av grönområdena. Ordföranden försäkrade att grönområdenas skötsel är
viktig för föreningen och styrelsen. Christer Narbe uppmanade alla att
ställa upp när en områdesansvarig kallar till gemensam röjning.
Sekreterare Staffan Paulsson nämnde att grönområdenas gränser och de
ansvarigas namn och telefonnummer publicerats dels på ett tjugotal
anslagstavlor i området, dels på vägföreningens nya hemsida. Håkan Rahm
frågade efter styrelsens agerande i samband med att en tomt har
expanderat ut på grönområdet. Ordföranden redogjorde för vad styrelsen
har gjort och kommer att göra, men sade detta problem är svårarbetat.
- Inga nya synpunkter framkom på de kommande dräneringsarbetena.
- Torsten Lindberg hade inlämnat en motion/skrivelse om behovet av
kompletterande asfaltering. Denna fråga behandlades i samband med
verksamhetsberättelsen och utvecklades inte ytterligare under denna punkt
på dagordningen.
- Barbro Alexén hade inlämnat en skrivelse med två frågor om höga träd på
grönområdena. Den ena frågan påtalade att stormen i början av augusti
visat hur farligt det är med höga träd, som kan falla och skada människor
och egendom. Sådana träd står t ex mellan Sjöhagavägen 35 och 37.
Ordföranden sade att vi måste åtgärda denna fara. Den andra frågan gällde
om vi kan ta yttre hjälp för att utföra trädfällning som överstiger
medlemmarnas förmåga. Ordföranden menade att vi i första hand ska
anlita medlemmar för dessa uppgifter, men att vi måste hyra in yttre hjälp
när vi inte själva förmår mer. I samband med denna skrivelse uppstod en
allmän diskussion om skötseln av grönområden. Torsten Lindberg menade
att den entreprenör som utförde en omfattande röjning häromåret inte tog
ansvar för slyet. Knut Fälth anmälde sitt intresse för att ta ansvar för en del
av grönområdena. Han menade också att det är bra med flera
grönområdesansvariga, så att mera arbete blir utfört. Ordföranden
meddelade att föreningen hos Hans Hansson har röjsågar till utlåning och
nog behöver skaffa flera. På Ingvar Månssons fråga om ansvaret ifall
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någon medlem skadar sig i samband med röjningsarbete svarade
ordföranden att var och en måste ta ansvar själv – vägföreningen är inte
uppdragsgivare så som en arbetsgivare skulle vara, och föreningen har
heller inte motorsågar till utlåning, eftersom dessa är farliga och måste
skötas av folk som kan och tar ansvar för sig själva. Lars-Göran Karlsson
frågade om en medlem får såga ner stormfällda träd och fick svaret att det
går bra om det sker i samråd med områdesansvarig. Christer Narbe sade att
varje boende bör och får ta bort sly från grönområde som gränsar till den
egna tomten.
- Under denna punkt på dagordningen uppstod en diskussion om hästar och
ridning i grönområdena. Några medlemmar påtalade problem med
ridningen, men stämman ville inte yttra en generell uppmaning till ridande
att undvika grönområdena utan valde i stället att instämma i ordförandens
förslag att uppmana de ridande att i första hand rida på de asfalterade
vägarna och att visa hänsyn. Torsten Lindberg redogjorde för
byaföreningens insatser beträffande ridning och nämnde ett namn på
länsstyrelsen som har med saken att göra. Bo Forkstam talade om att han
som ordförande i vägföreningen har haft kontakt med kommunen och
noterade Lindbergs synpunkter.
§8 Ersättningen till styrelsen beslöts oförändrat till 18 000 kronor.
§9 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2008/2009
presenterades av kassören Ingmar Eriksson och godkändes av stämman (bilaga).
Utdebiteringen beslöts kvarstå på 300 kronor per fastighet.
§ 10 Val för kommande verksamhetsår
Styrelse
Ordförande Bo Forkstam
omvald till 2009
vald på 1 år
Ledamöter Staffan Paulsson
kvarstår till 2009
Bengt Nilsson
nyvald till 2010
vald på 2 år
Hans Hansson
omvald till 2010
vald på 2 år
Christer Narbe
kvarstår till 2009
Styrelsesuppleanter Lars Lindblad
kvarstår till 2009
Åse Brunnström
omvald till 2010
vald på 2 år
Camilla Winberg
nyvald till 2009
vald på 1 år
Olof Bengtsson
kvarstår till 2009
Åke Larsson
omvald till 2010
vald på 2 år
Sol-Britt Axelsson
Kjell Hansson
Revisorssuppleanter Knut Fälth
Lars-Göran Olsson
Revisorer

kvarstår till 2009
nyvald till 2010
nyvald till 2009
omvald till 2010

Valberedning Hans Hansson sammankallande omvald till 2009
Lars-Göran Karlsson
nyvald till 2009
Bengt Paulson
omvald till 2009

vald på 2 år
vald på 1 år
vald på 2 år
vald på 1 år
vald på 1 år
vald på 1 år

Kontaktombud för tekniska frågor Hans Hansson
Kontaktombud för ekonomiska frågor Bengt Nilsson
Kontaktombud för grönområden
Bo Forkstam

område 1, 1a, 2, 3, 8, 9
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Ingmar Paulsson
4
Staffan Paulsson
5, 6, 7
Karin Sandström
10, 11
Hans Hansson
A, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23
Knut Fälth
del av 15,16. Exakt omfattning senare
Håkan Rahm
17, 18, 19
Uno Svanheden, Lars Andersson 24, 25, 26
Sol-Britt Axelsson
Farhult 1:1
Kontaktombud för avvattning
väster
Hans Hansson
öster
Rolf Långberg
§ 11 Övriga frågor
- Sekreterare Staffan Paulsson presenterade den nya hemsidan, som han just
har skapat åt föreningen. På denna hemsida kommer all information att
presenteras såsom protokoll, stadgar och listor över förtroendevalda. Där
finns också länkar till intressanta föreningar, myndigheter och företag samt
foton från området. Vägföreningens medlemmar uppmanades att till
hemsidan skicka sina synpunkter på föreningens arbete och hemsidans
innehåll. Ytterligare bilder är välkomna. Den som skickar sin mejladress
till hemsidan kommer att få mejl varje gång som hemsidan uppdateras,
några gånger om året.
- Dräneringsfrågorna togs upp en gång till utan att några nya synpunkter
presenterades.
- En medlem önskade information om det planerade stora nya
bostadsområdet öster om Farhultsbaden. Bo Forkstam berättade att 63
bostäder planeras, däribland radhus och tvåvåningshus. Kommunen verkar
angelägen att förverkliga planerna. Byggstart kan möjligen bli redan 2009
§ 12 Protokolljustering kommer att ske efter att sekreteraren tar kontakt med
justerarna. Protokollet kommer att publiceras på hemsidan.
§ 13 Vägföreningens kassör sedan många år, Ingmar Eriksson, avgår på grund av
han flyttar från Farhult. Ordförande Bo Forkstam tackade Ingmar Eriksson för ett
skickligt, ambitiöst och trevligt deltagande i styrelsearbetet och överlämnade en
blombukett. Dessutom tackade ordföranden även övriga avgående funktionärer.
§ 14 Ordförande Bo Forkstam tackade de närvarande medlemmarna för deras
deltagande och avslutade mötet.
Farhult 2008-08-07
Staffan Paulsson
sekreterare

Bo Forkstam
ordförande

Torsten Lindberg
justerare

Leif Nordén
justerare
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