
FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING  2/2020-2021 

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2020-06-07 

 

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

 

§1 Ordföranden Lars-Göran Karlsson hälsade de närvarande välkomna, särskilt 
valberedningens representant Anders Svensson. Därefter öppnades mötet. 

§2 Till mötesordförande valdes Lars-Göran Karlsson och till mötessekreterare 
valdes Staffan Paulsson. 

§3 Föregående mötes protokoll, 2020-05-10, gicks igenom, godkändes och lades 
till handlingarna. 

§4 Grönområden 

- Inget nytt om grönområdena framkom. 

§5 Vägfrågor 

- Ett gammalt och svårlöst problem är att flera fastighetsägare låter tomtens 
växtlighet svälla ut över vägen, så att problem uppstår: sopbilen och andra 
stora fordon har svårt att komma fram, liksom grannarna. Situationen 
skapar trafikfara. Vägföreningen påminner ständigt om fastighetsägarnas 
ansvar, men ofta utan effekt. Beslöts att vägföreningen ska öka trycket mot 
försumliga fastighetsägare. I första hand ska ägaren själv vidta åtgärder. I 
andra hand kan vägföreningen anlita en entreprenör för att lösa problemen 
och debitera fastighetsägaren. 

- Alltför många bilister nonchalerar hastighetsgränsen på 30 km/h. 
Vägföreningen har placerat ut blomlådor för trafiksäkerhet och satt upp en 
hastighetsmätare som påminner fortkörare. Beslöts att ordföranden Lars-
Göran Karlsson ska kontakta kommunen för att rådgöra om vad ytterligare 
vi kan och får göra. 

§6 Dränering 

- Enligt dräneringsansvarige Lars Jönsson är dräneringssituationen under 
kontroll.  

§7 Skrivelser 

- Konstaterades att inga motioner till årsmötet hade lämnats in. 



§8 Ekonomi 

- Kassören Bengt Nilsson rapporterade om det ekonomiska läget för 
föreningen. Styrelsen fattade beslut om kassarapport och budgetförslag att 
lägga fram till årsmötet (bilaga). 

§9 Övriga frågor 

- Konstaterades att de dåliga ställningarna för brevlådor inte är 
vägföreningens ansvar. 

- Valberedningens Anders Svensson undersökte läget inför årsmötets val av 
förtroendeposter. 

§10 Nästa möte 

- Nästa möte blir årsmötet torsdagen den 30 juli klockan 19 i 
Församlingshemmet. 

- Klargjordes ansvarsfördelningen inför årsmötet: Kassören färdigställer 
kassarapport och budgetförslag. Sekreteraren färdigställer 
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och ser till att alla handlingar 
publiceras på hemsidan.  

§11 Mötets avslutning 

- Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

 

Farhult 2020-06-07 

 

 

Staffan Paulsson   Lars-Göran Karlsson 

sekreterare    ordförande och justerare 

 

 

 


