FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING

1/2020-2021

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2020-05-10

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

Av hänsyn till corona-viruset har styrelsen flyttat tidpunkten för detta
styrelsemöte. Vid förra styrelsemötet, 2020-01-19, beslöts att nästa styrelsemöte
skulle hållas 2020-04-05, men detta möte uppsköts till idag, 2020-05-10. Den nya
tidpunkten har meddelats på hemsidan. Dagens möte hölls i den vanliga lokalen i
möllehuset, men med deltagarna spridda ut i lokalen.

§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, 2020-01-19, gick igenom, godkändes och lades
till handlingarna.
§4 Vägfrågor
-

Hastighetsmätare och blomlådor för trafiksäkerhet ska strax placerats ut
där vi tror att de gör störst nytta.
Vägföreningen ska meddela ansvarig tomtägare att ängen mellan
Tobisvägen och Västra Skiftesvägen ska besås med ängsblommor. En del
av ängen har förlorat sin växtlighet därför att där har lagrats material för
ett bygge.

§5 Dränering
-

Ett bekymmer är att två björkars rötter tränger in i dräneringsledningen vid
Årnackevägen mellan Räkvägen och Öringsvägen. Behöver åtgärdas.
Vid Västra Skiftesvägen/Vattenvägen har vi en dagvattenledning som inte
räcker till. Som en tillfällig lösning av vår entreprenör fyllt på med
makadam. Vidare åtgärder behövs.

§6 Skrivelser
-

Från Lantmäteriet har inkommit en skrivelse om ledning mellan Farhults
udde och hamnen, som inte blev av.

-

Från Lantmäteriet har inkommit ytterligare en skrivelse: Vägföreningen
ska få ersättning för grävning på område som hör till Vägföreningen.
En medlem har anmärkt på otillåten bilkörning mellan Stenvallavägen och
Heljaröds hamn. Området ligger utanför Vägföreningens ansvar och
föranleder ingen åtgärd av oss.

§7 Ekonomi
-

Kassören Bengt Nilsson redogjorde för föreningens ekonomi (Bilaga).

§8 Övriga frågor
-

Inga övriga frågor förekom

§9 Nästa möte
-

-

Nästa möte beslöts till söndagen den 7 juni klockan 09:00 i Möllehuset.
(Först beslöt styrelsen att hålla nästa möte den 14 juni, men då visade sig
Möllehuset vara bokat, varför det slutliga och giltiga beslutet blev 7 juni)
Före nästa möte ombeds styrelsemedlemmarna att var och en förteckna
vad som har gjorts inom respektive ansvarsområde under det gångna
verksamhetsåret (19-05-01 – 20-04-30). Dessa rapporter ska sändas till
Staffan Paulsson, som ska sammanställa alltihop till underlag för den
verksamhetsberättelse som ska gås igenom på styrelsemötet i juni och
läggas fram på årsmötet.

§10 Årsmötet planeras till torsdagen den 30 juli 2020 klockan 19:00 i
Församlingshemmet
§11 Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Farhult den 10 maj 2020

Staffan Paulsson

Lars-Göran Karlsson

Sekreterare

Ordförande och justerare

