
FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING  3/2020-2021 

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2020-09-20 

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

Mats Johansson (suppleant) hade anmält förhinder    

 

§1 Ordförande Lars-Göran Karlsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade 
mötet. 

§2 Till ordförande för mötet valdes Lars-Göran Karlsson och till sekreterare Staffan 
Paulsson. 

§3 Föregående mötens protokoll gicks igenom: Årsmötet 2020-07-30 och 
konstituerande styrelsemötet samma dag lades till handlingarna. Styrelsemötet 2020-06-
07 föranledde diskussion om de boende som trots påstötning inte hindrar växtlighet från 
tomten att välla ut över vägarna och orsaka trafikproblem. Beslöts att ytterligare stöta på 
dessa försumliga medlemmar. Även fortkörning är ett problem trots skyltar, blomlådor 
m fl åtgärder. Beslöts att låta blomlådorna stå kvar i vinter och byta blommorna mot 
ljung. Med detta lades juniprotokollet till handlingarna. 

§4 Grönområden 

- Staffan Paulsson rapporterade från det aktuella samarbetet med länsstyrelsen om 
naturreservatet i syfte att förverkliga skötselplanen. Det är länsstyrelsen som 
bestämmer tillsammans med markägarna, och det är länsstyrelsen som betalar 
för skötseln. Vägföreningen bistår med lokalkännedom och synpunkter. Tre 
konkreta projekt är aktuella: 1. Den sedvanliga slyröjningen planeras till någon 
gång i höst. 2. Planer finns på åtgärder mot växtligheten i svackan i Stenvalla; 
styrelsen ska undersöka om vägföreningens vanlige entreprenör för trädfällning 
kan engageras av länsstyrelsen. 3. Kommande höst kanske det kan tas ett rejälare 
tag i det delvis igenvuxna området nedanför Sjöhagavägen 25 – 37.  

- Intill parkeringen vid vägen Farhultsbaden står några ekar med grenar som 
försvårar skötseln av parkeringen. Styrelsen ska undersöka ägandeförhållandena 
och ta ner grenarna, om det är möjligt. 

- En del sly och träd inom vägföreningens ansvarsområde tränger ut på vägar eller 
lutar svårt. Det ska åtgärdas. 

§5 Vägfrågor 

- Styrelsen genom Lars Jönsson ska jämföra entreprenörer för 
vinterväghållningen. 

- Asfalten börjar spricka på vissa ställen. Truls ska vidtalas för att åtgärda 
problemet.  



- Det företag som håller på att lägga ner fiber håller vägföreningen informerad om 
sitt arbete. 

§6 Dräneringsfrågor 

- Kommunen ska kontaktas för byte av en ledning mellan Räkvägen och 
Öringsvägen.  

- En brunn vid Hans Truls väg ska rensas. 

 

§7 Skrivelser 

- En medlem har skrivit till styrelsen om behovet av trädfällning i svackan i 
naturreservatet i Stenvalla. Staffan Paulsson ska besvara skrivelsen och redovisa 
de åtgärder som planeras enligt §4 i dagens protokoll. 

§8 Ekonomi 

- Kassören Bengt Nilsson redovisade det ekonomiska läget. 

§9 Inget övrigt förekom. 

§10 Nästa möte beslöts till söndagen den 21 januari 2021 klockan 09:00 

§11 Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

 

 

Farhult 2020-09-20 

 

 

Staffan Paulsson   Lars-Göran Karlsson 

Sekreterare    Ordförande och justerare 

 


