FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING

1/2019-2020

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2019-06-09
Närvarande:
Lars-Göran Karlsson (ordförande)
Bengt Nilsson
Lasse Jönsson
Daniel Lilja
Staffan Paulsson
Thom Lindén (suppleant)
Gerth Göransson (suppleant)
Anders Svensson (valberedningen, adjungerad)

§1 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Till mötesordförande valdes Lars-Göran Karlsson och till mötessekreterare Staffan
Paulsson.
§3 Inför kommande årsmöte diskuterades val av förtroendepersoner med
valberedningens ledamot Anders Svensson.
§4 Föregående mötes protokoll, 2019-04-07, gicks igenom med följande kommentarer:
-

Kommunen har ännu inte åtgärdat att sand blåser in över
cykelstigen/Skåneleden.
Ytterligare två blomlådor för trafiksäkerhet ska placeras ut på Sjöhagavägen.
Övriga blomlådor är i dåligt skick och ska kasseras.
Underströks att ingen får koppla in sitt dagvatten på vägföreningens ledningar,
som inte har kapacitet för ytterligare vatten.
Anders Svensson ska ta kontakt med en entreprenör för att mäta in ledningarna
för dagvatten.
Staffan Paulsson rapporterade från ett dialogmöte 24 april i Höganäs om hållbar
turism.

§5 Grönområdesfrågor
-

-

Truls Kereby fortsätter arbetet med våra grönområden.
Länsstyrelsens miljöenhet har meddelat sina planer på att fortsätta kedjeröja på
naturreservatet i höst. Vägföreningen ska fortsätta att ligga på för att få hela
området röjt, också det steniga längst i nordöst som inte har blivit röjt på några
år nu. Stängsling pågår för betesdjur.
Önskemål har framförts om gallring av en del höga träd. Åtgärder kommer att
diskuteras efter årsmötet. Det behövs ett helhetsgrepp.
En brunn med dåligt lock i skogen mot Farhults udde ska fyllas igen.

§6 Dräneringsfrågor
-

Underhållsarbete på dräneringsledningar har utförts. Spolning och slamsugning
ska fortsätta.

§7 Vägfrågor
-

Hastighetsmätaren ska flyttas till Östra Skiftesvägen.
Lars-Göran Karlsson har haft möte med kommunen om utvidgad gatubelysning.

§8 Dräneringsfrågor
-

Arbetet med dränering fortsätter som planerat.

§9 Skrivelser
-

Ett brev om miljöhänsyn har inkommit och besvarats.
Inga övriga skrivelser hade inkommit, inte heller några motioner till årsmötet.

§10 Ekonomi
-

Bengt Nilsson redogjorde för det ekonomiska läget (bilaga). Verksamhetsåret
har just börjat.
Budgetförslag för kommande verksamhetsår diskuterades.
Information om entreprenörer under det gångna året presenterades (bilaga).

§11 Övriga frågor
-

Inget övrigt framkom.

§12 Nästa möte, årsmötet 25 juli
-

Inga motioner till årsmötet har inkommit i laga tid, före 31 maj.
Ansvarsfördelning vad gäller handlingar inför årsmötet gicks igenom. Allt
lämnas till Staffan Paulsson för att publiceras på hemsidan och tryckas upp till
årsmötesdeltagarna.

§13 Mötets avslutande
-

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Farhult 9/6 2019

Staffan Paulsson

Lars-Göran Karlsson

Sekreterare

Ordförande och justerare

