
FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING  1/2022-2023 

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2022-06-05 

 

Närvarande: Lars-Göran Karlsson 
 Bengt Nilsson 
 Lars Jönsson 
 Staffan Paulsson 
 Thom Lindén 
 Gerth Göransson (suppleant) 
 Anders Svensson (adjungerad, valberedningen) 
 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 mötessekreterare 
valdes Staffan Paulsson 

§3 Föregående mötes protokoll (2022-03-13) gicks igenom och lades till handlingarna. 
Konstaterades att den nye entreprenören för gräsklippning mm, Anders Jonsson, har 
börjat bra och har löpande kontakt med Lars Jönsson. Blomsterlådorna börjar komma på 
plats på vägarna. 

§4 Vägfrågor: 

- Beslöts att på årsmötet ta upp frågan om hastighetsöverträdelser och farthinder. 
Farhults udde har kraftfulla farthinder. 

- Klargjordes att vägföreningen tar ansvar för Stenvallavägen. 
- Lars-Göran Karlsson har hört med kommunen om när gatubelysningen kommer 

att byggas ut i Vägföreningens område, särskilt med tanke på skolbarnen som får 
gå i mörkret. Intrycket som kommunens svar gav, antyder att inget kommer att 
hända under år 2022. 

§5 Dräneringsfrågor 

- Arbetet med dränering rullar på som det ska. 

§6 Grönområdesfrågor 

- Inga frågor om grönområdena behövde diskuteras. 

§7 Skrivelser 

- Kommunen har inbjudit Vägföreningen till ett möte den 7 juni om det nya 
bostadsområde med ett 40-tal bostäder som planeras intill landsvägen. Trafik till 
och från detta område kommer att beröra Vägföreningen. Frågan är hur den nya 
bebyggelsen ska relateras till Vägföreningens verksamhet. Ordförande Lars-
Göran Karlsson och Lars Jönsson kommer att gå på mötet och lyssna på övriga 
intressenter och föra fram synpunkter från Vägföreningen. 

-  



§8  Ekonomi: 

- Kassören Bengt Nilsson redogjorde för det ekonomiska läget just nu. (Bilaga) 
- Beslöts att Bengt Nilssons förslag till budget för nästa verksamhetsår ska läggas 

fram för årsmötet som styrelsens förslag. (Bilaga) 

§9 Övriga frågor 

- Det blir årsmöte den 28 juli. Valberedningens representant Anders Svensson 
rapporterade att inga ärenden hade anmälts till valberedningen än så länge. 

§10 Nästa möte blir årsmötet för alla medlemmar den 28 juli. Under dagens möte 
nämndes några frågor som kan lyftas fram på årsmötet: 

- Trafiksäkerhet och fartdämpande åtgärder 
- Medlemsavgiften, bör den höjas? 
- Utgifter som drabbar vägföreningen men som åstadkoms av utomstående – ska 

vägföreningen ta betalt av dessa? Exempelvis byggtrafik och anslutning till våra 
ledningar 

§11 Inför årsmötet den 28 juli, färdigställ handlingar: 

- Berörda styrelsemedlemmar har redan skrivit delar av de handlingar som ska 
läggas fram på årsmötet. Alla berörda har nu uppdraget att komplettera dessa 
handlingar, om det behövs, skicka dem till Staffan Paulsson, som sammanställer 
dem för en sista kontroll innan de offentliggörs och publiceras på hemsidan, så 
alla medlemmar kan läsa dem i god tid före årsmötet. 

§12 Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

Farhult den 5 juni 2022 

 

 

Staffan Paulsson   Lars-Göran Karlsson 

sekreterare    ordförande och justerare 

 


