FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING

4/2019-2020

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 20-01-19

Närvarande: Lars-Göran Karlsson
Bengt Nilsson
Lars Jönsson
Thom Lindén
Staffan Paulsson
Gerth Göransson (suppleant)
Suppleanten Mats Johansson hade anmält förhinder

§1 Ordföranden Lars-Göran Karlsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade
mötet.
§2 Till mötesordförande valdes Lars-Göran Karlsson och till mötessekreterare valdes
Staffan Paulsson.
§3 Föregående mötes protokoll, 19-09-22, gicks igenom och lades till handlingarna.
§4 Grönområden
-

Rapporterades om länsstyrelsens årliga slyröjning på naturreservatet.

§5 Vägfrågor
-

Vi har inte något abonnemang på snöröjning i vinter. Hittills har ingen snöröjning
behövts Skulle det komma mycket snö, kommer vi att tackla det problemet då.
Som tidigare år: En del växtlighet växer från tomterna ut över vägen och skapar
trafikproblem. Vägföreningen stöter på, och ibland ger påstötningarna resultat.
Vägföreningen stöter regelbundet på kommunen om behovet av mera
gatubelysning, och det blir sakteliga fler gatlyktor. Vägföreningens strävan är
gatubelysningen ska byggas ut rejält. Vi prioriterar mer ljus på de mörka
vägavsnitten och argumenterar med trafiksäkerhet och trygghet. Lars-Göran
Karlsson ska skicka ett brev till kommunen med Vägföreningens synpunkter och
prioriteringar.

§6 Dräneringsfrågor
-

-

En ordentlig inmätning har gjorts av dräneringsledningarna i Farhultsbaden,
vilket har resulterat i en ny, uppdaterad karta över dräneringsledningarna i
området. Kommunen har samma karta.
Entreprenör Kereby ska kontaktas för att åtgärda en översvämning på Västra
Skiftesvägen.
Diskuterades vilket precist ansvar Vägföreningen har för dräneringsledningarna i
området. Genom decennierna har dräneringen byggts ut av olika kombinationer
av boende. Förhållandena är inte helt klara.

§7 Möte med kommunen
-

I samband med dräneringsfrågorna redogjorde Lars-Göran Karlsson och Lasse
Jönsson för ett möte med representanter för kommunen. Vid mötet diskuterades
fördelning mellan kommun och vägförening när det gäller ansvar och kostnader

för vägunderhåll och dränering i området. Vägföreningens styrelse påpekar det
diskutabla i att boende i Farhultsbaden årligen betalar en medlemsavgift utöver
kommunalskatt och avgifter för kommunal service. Farhultsbaden är på väg att
utvecklas från gamla tiders sommarstugeområde till ett villaområde med samma
krav på standard som andra tätorter med permanent bebyggelse, men kommunens
ekonomiska bidrag till Vägföreningen ökar inte i samma takt. Vägföreningens
synpunkter noterades och togs emot av kommunens representanter som nämnde
olika möjligheter för vägföreningen att få stöd. Mötet ses av Vägföreningen som
en del av en pågående dialog som syftar till att klargöra och utöka kommunens
ansvar.
§8 Ekonomi
-

Kassör Bengt Nilsson redogjorde för föreningens ekonomi. (Bilaga)

§9 Övriga frågor
-

Inga övriga frågor förekom.

§10 Nästa möte
-

Nästa möte beslöts till söndagen den 5 april 2020 klockan 09:00 i Möllehuset

§11 Mötets avslutande
-

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Farhult 20-01-19

Staffan Paulsson

Lars-Göran Karlsson

Sekreterare

Ordförande och justerare

