FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING

6/2018-2019

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2019-04-07
Närvarande: Lars-Göran Karlsson, ordförande
Bengt Nilsson
Daniel Lilja
Staffan Paulsson
Thom Lindén (suppleant, men ordinarie vid detta möte)
Gerth Göransson (suppleant)
Lars Jönsson hade anmält förhinder
§1 Ordförande Lars-Göran Karlsson hälsade de närvarande välkomna och
öppnade mötet. Thom Lindén inträdde som ordinarie styrelseledamot vid detta
möte.
§2 Till ordförande för mötet valdes Lars-Göran Karlsson och till mötessekreterare
valdes Staffan Paulsson
§3 Föregående mötes protokoll, 2019-01-20, gicks igenom och lades till
handlingarna med följande kommentarer:
-

Truls Kereby har vägföreningens uppdrag att sköta spången i västra delen
av Farhultsbaden.
Vi ska kontakta kommunen med anledning av sanden som försvårar för
rullstolar och barnvagnar på Skåneleden.
En fråga om dränering redovisas i protokollet under §6.

§4 Grönområden
-

Inget nytt ärende fördes fram

§5 Vägfrågor
-

Blomlådor för trafiksäkerhet ska snart placeras ut. I år blir det totalt sex
lådor på Sjöhagavägen (två mer än i fjor) och två på Årnackevägen.
Övriga blomlådor ska besiktigas för att se vilka som är värda att behålla.
Grus från vinterns halkbekämpning ska sopas upp.
Beslöts att undersöka alternativ vad gäller sandning.

§6 Dränering
-

Läget vad gäller dränering av dagvatten är delvis oklar. Beslöts att Lars
Jönsson tillsammans med Hans Hansson ska sammanställa den kunskap
som finns i föreningen. Därefter ska vägföreningen ta hjälp av kommunen
med inmätning för att klargöra läget mera exakt.

§7 Skrivelser
-

Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, har skickat information.
Vi har fått en inbjudan till dialogmöte från Länsstyrelsen /
Naturvårdsenheten Kullaberg / Daniel Åberg den 24 april. Staffan
Paulsson deltar för vägföreningens räkning.

-

§8 Ekonomi
Kassör Bengt Nilsson redovisade det ekonomiska läget.

§10 Övrigt
-

Årsmötet planeras till den torsdagen den 25 juli i församlingshemmet.
Motioner ska enligt stadgarna ha inkommit senast den 31 maj.

§11 Nästa styrelsemöte beslöts till söndagen den 9 juni klockan 9 i möllehuset.
§12 Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.
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