FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING

3/2018-2019

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2018-09-23
Närvarande: Lars-Göran Karlsson
Bengt Nilsson
Daniel Lilja
Staffan Paulsson
Gerth Göransson (suppleant. Ordinarie vid detta styrelsemöte)
Lars Jönsson och Thom Lindén hade anmält förhinder

§1 Ordföranden Lars-Göran Karlsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade
mötet.
§2 Till ordförande för mötet valdes Lars-Göran Karlsson och till mötessekreterare
valdes Staffan Paulsson.
§3 Föregående mötes protokoll – årsmötet 2018-07-26 och det konstituerande
styrelsemötet samma dag – gicks igenom och lades till handlingarna.
§4 Grönområden
-

-

-

Det blir sedvanlig slyröjning i år. Grönområdesansvarige Daniel Lilja och
ordföranden ser till att markägarna informeras och att entreprenör anlitas. Med
tanke på återväxten på lång sikt ska en del små plantor undantas från gallringen.
Beslöts diskutera med kommunen om spången längst i väster. Vägföreningen
kan rensa spången för vass men inte ta ansvar för eventuella olyckor.
Kommunen ska ombes sätta upp skyltar som friskriver från ansvar, om detta
behövs.
Kommunen ska kontaktas om sly, träd och buskage som växer mellan
cykelstigen och stranden.
Nästa rejäla gallring av träd planeras till vinterhalvåret 2019-2020. Försök ska
då göras att få markägarna på naturreservatet att acceptera gallring också på sina
ägor.

§5 Vägfrågor
-

-

-

Kommunen ska kontaktas om att sand blåser upp på cykelstigen och gör den
svårframkomlig, särskilt för barnvagnar och rullstolar. Likaså täcks flera av
nedgångarna till stranden av allt mera sand.
Vackra sommardagar med många badgäster parkerar bilar utanför
parkeringsplatserna, bl a på gräset längs vägen längs stranden. Bilar med
katalysator riskerar att gräset tar eld. Kommunen ska kontaktas om möjliga
åtgärder.
Blomlådorna kommer att tas in i mitten av oktober.
Hastighetstavlan kommer att flyttas till Sjöhagavägen.
Påtalades att asfaltkanterna på flera ställen håller på att spricka och behöver
åtgärdas.

-

Påtalades att korsningen Farhultsbaden – Sjöhagavägen är trång och riskabel,
inte minst på grund av en bil som står parkerad där. Vägföreningen ska tala med
vederbörande.

§6 Dräneringsfrågor
-

En boende har fått lov att göra en inkoppling på vägföreningens
dagvattenledning mot en avgift på 1000 kronor.
Dräneringsrörens mynningar på stranden har rensats.

§7 Skrivelser
-

Inga skrivelser hade inkommit

§8 Ekonomi
-

Kassören Bengt Nilsson redogjorde för det ekonomiska läget.

§9 Övriga frågor
-

Inga övriga frågor förekom.

§10 Nästa möte
-

Nästa möte beslöts till söndagen den 20 januari 2019 klockan 09:00 i
Möllehuset.

Farhult 2018-09-23

Staffan Paulsson

Lars-Göran Karlsson

Sekreterare

Ordförande och justerare

