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FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA 2011-07-28 

 

Närvarande 24 medlemmar enligt närvarolista 

 

§1 Ordförande Bo Forkstam hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§2 Val av mötesfunktionärer utföll enligt följande: 
 Ordförande  Bo Forkstam 
 Sekreterare  Staffan Paulsson 
 Justerare Tommy Arwitz,och  Knut Fälth 

§3 Föregående årsstämmoprotokoll, 2010-08-05, gicks igenom och lades till handlingarna. 
Ordförande Bo Forkstam konstaterade att styrelsen under det gångna verksamhetsåret har följt 
upp förra årsstämmans förslag och diskussioner beträffande trafiksäkerhet, dränering och 
grönområden. Han poängterade vidare att parkering på vägarna är trafikfarlig; var och en får 
parkera på sin tomt. 

§4 Årsstämman befanns vara behörigen utlyst. 

§5 Verksamhetsberättelsen, kassaberättelsen (resultat- och balansrapport 2010/2011 samt 
budget 2011/2012) och revisionsberättelsen gicks igenom, fastställdes och lades till 
handlingarna. 

§6 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§7 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 

- Vägfrågor: Ordföranden konstaterade att vägarna numera är i gott skick. Inga 
synpunkter från medlemmarna förekom. 

- Grönområden: Det blev en kort diskussion om hur man ska hantera oenighet bland 
medlemmarna om vilka träd som ska fällas. Vidare påpekades att det ligger för mycket 
hundbajs på stigarna och att hästar galopperar på fotbollsplanen och stigarna. Enighet 
rådde om att mycket höga träd ska tas ner. Ordföranden utlovade att styrelsen ska titta 
på skötseln av grönområden, särskilt vid tennisbanan, och överväga att ta hjälp av en 
utomstående kunnig person för att få förslag på åtgärder. 

- Dränering: Ordföranden meddelade att föreningen har överklagat dräneringsplanerna 
för det kommande bostadsområdet Viaköp öster om Farhultsbaden. Vägföreningens 
egna dräneringsinsatser under det kommande verksamhetsåret koncentreras till det 
östra området. 

- Inga motioner hade lämnats in till årsstämman. 

§8 Ersättningen till styrelsen beslöts oförändrat till 18 000 kronor. 
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§9 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat godkändes. Utdebiteringen beslöts kvarstå 
på 300 kronor per andel. 

§10 Val för kommande verksamhetsår utföll enligt följande: (adresser, telefon – se hemsidan: 
”Kontakt med föreningen”) 

Styrelse 

Ordförande Bo Forkstam  omvald till 2012 vald på 1 år 
Ledamöter Staffan Paulsson omvald till 2013 2 år 
 Bengt Nilsson kvarstår till 2012 
 Hans Hansson kvarstår till 2012 
 Christer Narbe omvald till 2013 2 år 

StyrelsesupplDaniel Lilja                      nyvald till 2013 2 år 
 Åse Brunnström kvarstår till 2012 
 Olof Bengtsson omvald till 2013 2 år 
 Åke Larsson  kvarstår till 2012 
 Aud Bengtsson omvald till 2013 2 år 

Revisorer Sol-Britt Axelsson omvald till 2013 2 år 
 Kjell Hansson kvarstår till 2012 

RevisorssupplKnut Fälth                      omvald till 2013 2 år 
 Lars-Göran Olsson kvarstår till 2012 

Valberedning Hans Hansson (sammankallande) omvald till 2012 1 år 
 Lars-Göran Karlsson omvald till 2012 1 år 
 Bengt Paulsson omvald till 2012 1 år 

Kontaktombud, tekniska frågor Hans Hansson 
Kontaktombud, ekonomiska frågor Bengt Nilsson 

Kontaktombud,  grönområden 
 Bo Forkstam  område 1,1a,2,3 
 Ingmar Pålsson 4 
 Staffan Paulsson 5,6 
 Christer Narbe 7,8,9 
 Lars-Göran Karlsson 10,11 
 Hans Hansson A,12,13,14,del av 15,16,20,21,22,23 
 Knut Fälth  del av 15 
 Håkan Rahm  17,18,19 
 Uno Svanheden 24,25,26 
 Sol-Britt Axelsson Farhult 1:1 

Kontaktombud för avvattning 

 Hans Hansson – Blockhusvägen 
 Rolf Långberg – Årnackevägen 
 Lars-Göran Karlsson – Årnackevägen 

§11 Övriga frågor 

- Vägföreningens framtid och relation till Höganäs kommun: Ordföranden Bo 
Forkstam redogjorde för de skiftande förutsättningar som det tiotalet vägföreningar i 
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Höganäs kommun lever under. Det finns en diskussion om kommunen ska ta över 
vissa av vägföreningarnas uppgifter. Farhultsbadens vägförenings styrelse har uttalat 
sin tro att det blir bäst att vägföreningen fortsätter som tidigare. Ordföranden har blivit 
ombedd att fråga årsstämman om dess inställning till ett kommunalt övertagande. Tills 
vidare finns dock inget konkret och detaljerat förslag från kommunen om hur ett 
övertagande skulle se ut. Diskussionen på årsstämman pekade i riktning mot att 
fortsätta med en självständig vägförening, som tidigare. Ordföranden Bo Forkstam 
framställde ett förslag, som årsstämman enhälligt ställde sig bakom: ”Till svar på 
frågan från Höganäs kommun om ett eventuellt kommunalt övertagande av 
vägföreningen har Farhultsbadens vägförening på sin årsstämma 2011-07-28 enhälligt 
beslutat att den tills vidare önskar fortsätta som förut. Föreningen håller dock dörren 
öppen för framtiden att eventuellt acceptera att kommunen tar över.” 

- Naturreservat: Styrelseledamoten Christer Narbe gjorde en genomgång av den 
aktuella planen från länsstyrelsen att göra ett naturreservat av området mellan Jonstorp 
och Vegeåns mynning. Han inledde med en kritisk beskrivning av hur en entreprenör 
på kommunens uppdrag sköter stranden. Beträffande planen på naturreservat har alla 
sakägare fått sig planen tillsänd och har möjlighet att yttra sig. Bland sakägarna finns 
vägföreningen. Alla intresserade uppmanas att sätta sig in i planen och sända 
synpunkter till länsstyrelsen. Vägföreningens styrelse kommer att följa utvecklingen 
och informera via sin hemsida. 

- Två frågor restes från stämmodeltagarna, en om gångstig och cykelväg mellan Farhult 
och Jonstorp, och en om gatubelysning. Besked lämnades om hur vägföreningen och 
byaföreningen försöker bidra till kommunala beslut som gynnar de boende i 
Farhultsbaden. 

§12 Tid och plats för justeringen beslöts till lördagen den 13 augusti klockan 14 hos 
sekreteraren Staffan Paulsson på Sjöhagavägen 35. 

§13 Ordföranden Bo Forkstam tackade de närvarande medlemmarna för deras deltagande och 
avslutade mötet. 

 

 

 

Farhult 2011-07-28 

 

Staffan Paulsson    Bo Forkstam 
sekreterare     ordförande 

 

Tommy Arwitz    Knut Fälth 
justerare                                            justerare 

 

 

 


