FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING

4/2021-2022

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2021-11-14
Närvarande: Lars-Göran Karlsson
Bengt Nilsson
Staffan Paulsson
Gerth Göransson (suppleant, som är ordinarie vid detta möte)
Mats Johansson (suppleant, som är ordinarie vid detta möte)
Lars Jönsson och Thom Lindén 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 mötessekreterare valdes
Staffan Paulsson
§3 Föregående mötes protokoll (2021-09-05) gicks igenom med följande kommentarer och
åtgärder:
-

-

-

Lars-Göran Karlsson har kontaktat ägaren till den vanskötta tallskogen längst ner på
Årnackevägen.
Busken framför bänken mitt på Sjöhagavägen är avlägsnad.
Vi uppdrar åt Truls att ta bort den förfallna bänken nedanför gamla dansbanan.
Truls har fräschat upp blomlådorna för trafiksäkerhet. Lådorna får stå kvar över
vintern. Truls ska ta bort växtresterna och sätta tall eller gran i dem. Han ska också
komplettera reflexerna på lådorna. Lådorna vid Sjöhagavägen 17 och 19 ska fixas; en
av dem är skadad och flyttad.
Truls får i uppdrag att kontrollera hastighetsmätarna och skylten högst upp på
Årnackevägen samt ta bort gräset som skymmer den stora kartan.
Beslöts att än en gång påminna de tomtägare som låter träd och buskar växa ut över
tomtgränsen och ut på vägen. Kommunen har en broschyr som visar hur man ska
klippa buskar och träd för att undvika trafikfaror.
En entreprenör för vinterväghållning är engagerad.
Dräneringen är under kontroll.
Den uppdaterade hemsidan godkändes.
Med detta lades föregående mötes protokoll till handlingarna med godkännande.

§4 Grönområden
-

Vår entreprenör Sten Möller ska komma för att röja sly och gräs i höst
Bengt Nilsson ska se till att vresrosor vid festplatsen ska klippas.
Staffan Paulsson rapporterade om den fältvandring som Länsstyrelsen hade inbjudit
till.
Vi diskuterade Länsstyrelsens planer på att gallra tall och björk nedanför
Sjöhagavägen 25 – 37.

§5 Vägfrågor
-

Bengt Nilsson ska kontakta Truls om svaga asfaltkanter.

-

Lars-Göran Karlsson ska kontakta Truls om att avlägsna sly vid den förlängda
Stenvallavägen.

§6 Inga frågor om dränering kom fram.
§7 Skrivelser
-

En medlem, Eva Alfredsson, hade skickat en skrivelse med begäran om hjälp från
Vägföreningen Bilaga). Skrivelsen diskuterades. Styrelsen har besökt Richard
Åkesson för att klargöra gränserna för sitt ansvarsområde. Ytterligare kommer LarsGöran Karlsson att kontakta Karl-Magnus Andersson för att få ännu fylligare underlag
för sitt svar på skrivelsen. Problemet är att gränserna för vägföreningens, kommunens
och tomtägarens ansvar är otydliga. Uppdrogs åt ordförande Lars-Göran Karlsson att
utforma svaret på Alfredssons skrivelse (Bilaga).

§8 Ekonomi
-

Kassören Bengt Nilsson redogjorde för det ekonomiska läget (Bilaga). Ett fall av
upprepad försumlighet anmäldes och överlämnades till ordföranden för åtgärd. I
samband med den ekonomiska rapporten diskuterades att kommunens bidrag inte
täcker mer än en mindre del av de utgifter som vägföreningen har.

§9 Inga övriga frågor förelåg.
§10 Nästa möte beslöts till söndagen den 13 mars 2022 klockan 9 i Möllehuset.
§11 Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Farhult den 14 november 2021

Staffan Paulsson

Lars-Göran Karlsson

sekreterare

ordförande och justerare

