FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING

3/2021-2022

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2021-09-05
Närvarande: Lars-Göran Karlsson
Bengt Nilsson
Thom Lindén
Staffan Paulsson
Mats Johansson (suppleant, som är ordinarie under detta möte)
Lars Jönsson hade anmält förhinder
Gerth Göransson var frånvarande

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

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

§3 Föregående mötes protokoll gicks igenom. Årsmötet, 210729 föranledde en
diskussion om att många medlemmar inte vet var gränserna för vägföreningens
ansvarsområde går. Detta problem behandlas i dagens möte under punkten Övriga
frågor, §9. Dessutom föranledde årsmötet och dess protokoll några formella synpunkter
som ska tas tillvara vid kommande årsmöten. Med detta lades protokollen med
godkännande till handlingarna.
Även protokollet från styrelsemötet 210613gicks igenom med noteringen att de digitala
hastighetsmätarna inte har bytt plats ännu.

§4 Grönområden
-

Lars Jönsson ska också fortsättningsvis se till att en del mindre ytor undantas
från slyröjning.
Klagomål har framförts mot busken framför den nymålade bänken mitt på
Sjöhagavägen. Beslöts att Truls ska gräva upp den.
Lars-Göran Karlsson ska kontakta ägarna till den vanskötta tallskogen längst ner
på Årnackevägen och se till att den blir hyfsad.
En bänk nära hamnen är svårsutten och behöver fräschas upp.

§5 Vägfrågor
-

Alla blomlådor för trafiksäkerhet ska fräschas upp med godkända färger, och
deras placering ska markeras tydligt i asfalten. Lars Jönsson kontaktar Truls för
detta.

-

-

-

En hastighetsmätare strejkar; troligen är batteriet svagt. Vägmärket om vägbula
överst på Årnackevägen är hotat av överväxning och dessutom är stolpen inte
stadig. Lars Jönsson ansvarar för dessa hastighetsmätare.
På flera ställen sväller växtlighet ut över vägbanan. Både tomtägare och
vägföreningen har ansvar för att ansa buskar och träd, var och en intill sitt
område.
Vinterväghållningen och frågan om lämplig entreprenör diskuterades. Tänkt
entreprenör är inte aktuell längre. Lars Jönsson har ansvar för frågan.

§6 Dräneringsfrågor
-

Lars Jönsson ska be Truls kontrollera brunnarna så att rötter inte tränger in.
Utloppet nedanför de offentliga toaletterna har en trasig lucka som behöver
justeras. Lars Jönsson ber Truls åtgärda.

§7 Skrivelser
-

Under punkten Skrivelser behandlades ett telefonsamtal som kom till styrelsen
minuterna före årsstämman. Den ringande medlemmen anmärkte på att det
dammar från grusvägen längs stranden, att det växer parkslide i området och på
pilarna som växer mellan husen och grusvägen. Styrelsen har svarat medlemmen
skriftligt med information om hur medlemmar normalt ska påverka
vägföreningen med skrivelse och/eller motion med en bestämd framförhållning.
Dessutom har varje markägare ansvar för sin mark. För att hjälpa medlemmar att
förstå var gränserna för Vägföreningens ansvar går, diskuterade styrelsen en
uppdatering av hemsidan – se Övriga frågor, §9.

§8 Ekonomi
-

Kassören Bengt Nilsson redovisade det ekonomiska läget. (Bilaga)

§9 Övriga frågor
-

-

Styrelsen finner att vägföreningens ansvarsområde behöver bli känt för
medlemmarna, så att problem och frågor kan riktas åt rätt håll. Nu verkar många
tro att vägföreningen styr över mera än den faktiskt gör. Styrelsen uppdrog åt
sekreteraren Staffan Paulsson att arbeta vidare på en uppdatering av hemsidan
med sikte på att tydliggöra vad Vägföreningen har ansvar för, och vad den inte
har ansvar för.
Det planerade nya bostadsområdet längs landsvägen diskuterades.
Vägföreningen kan bli berörd genom tillfartsvägar. Vi får vara uppmärksamma.

§10 Nästa möte beslöts till söndagen den 14 november klockan 09:00 i möllehuset.

§11 Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Farhult den 5 september 2021

Staffan Paulsson

Lars-Göran Karlsson

Sekreterare

Ordförande och justerare

