
FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING  4/2020-2021 

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2021-03-28 

Närvarande: Lars-Göran Karlsson, ordförande 
 Bengt Nilsson 
 Lars Jönsson 
 Thom Lindén 
 Staffan Paulsson 
 Ulf Molin, inbjuden från kommunen 

Mats Johansson och Gerth Göransson (suppleanter) hade anmält förhinder 

 

§1 Ordförande Lars-Göran Karlsson hälsade de närvarande välkomna och 
öppnade mötet, som på grund av corona-pandemin är det första efter 2020-09-20. 
Under tiden har styrelsearbetet skett genom telefon- och mejlkontakter. Ulf Molin 
är kommunpolitiker i Höganäs med särskilt intresse för östra delen av kommunen 
och hade bjudits in för ömsesidigt utbyte av synpunkter. 

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

§3 Föregående mötes protokoll, 2020-09-20, gick igenom, godkändes och lades 
till handlingarna. 

§4 Grönområden och naturreservatet 

- Vi gick igenom grundläggande förhållanden vad gäller markägare, 
naturreservat, skötsel och vägföreningens ansvar och ambition. 

- Vägföreningen har aktuella kontakter med länsstyrelsen om att den 
officiella skötselplanen inte förverkligas utan att t ex tallplanteringen 
nedanför Sjöhagavägen 25 och österut står kvar. Även hotet från invasiva 
arter som parkslide diskuterades, inte bara på naturreservatet utan på andra 
grönområden och på privata tomter. 

§5 Vägfrågor och gatubelysning 

- Vinterväghållningen denna säsong har kostat en del för snöröjning och 
grusning. Nu ska snart vägarna sopas och ställas i ordning. 

- Behovet av gatubelysning ökar. Särskilt gäller detta de skolbarn som nu 
får gå längs mörka gator för att komma till busshållplatsen vid landsvägen. 
Allt fler barnfamiljer etablerar sig i Farhultsbaden. Behovet av samverkan 
mellan kommunen, vägverket, Skånetrafiken och vägföreningen framhölls. 
Vägföreningen har också tidigare informerat kommunen om behoven. 

§6 Dränering och eventuellt kommunalt övertagande av vägföreningens uppgifter 

- Dagvattenledningarna är gamla och i ständigt behov av upprustning. En 
längre diskussion kom att gälla det eventuella kommunala övertagandet av 
vägföreningens uppgifter. Där blir dagvattenledningarna en utmaning, 
både juridiskt och ekonomiskt. Ulf Molin kunde informera om läget i 



andra byar i kommunen. Lars Jönsson och Lars-Göran Karlsson framhöll 
hur vägföreningens arbete kostar allt mera, medan det kommunala bidraget 
kommit att släpa efter. Vi enades om att Farhultsbaden inte längre kan 
betecknas som ett sommarstugeområde, för allt fler bosätter sig här 
permanent. Därmed ökar kraven på allt som vägföreningen ansvarar för 
idag. På sikt verkar det som att kommunen kommer att ta över 
vägföreningens uppgifter. 

§7 Skrivelser 

- En skrivelse om behovet av förbättrad gatubelysning hade inkommit, 
särskilt med tanke på barnens väg till busshållplatsen uppe vid landsvägen. 
Skrivelsen behandlades under paragraf 5. 

§8 Ekonomi 

- Kassören Bengt Nilsson redogjorde för föreningens ekonomi. (Bilaga) 

§9 Övrigt 

- Inget övrigt förekom. 

§10 Nästa möte 

- Nästa möte beslöts till söndagen den 13 juni klockan 09:00 i Möllehuset. 

§11 Mötets avslutande 

- Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

Farhult 2021-03-28 

 

 

Staffan Paulsson   Lars-Göran Karlsson 

Sekreterare    Ordförande och justerare 

 


