
FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING  3/2021-2022 

PRTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2022-09-18 

Närvarande: Lars-Göran Karlsson 

 Lars Jönsson 

 Staffan Paulsson 

 Gerth Göransson (suppleant, ordinarie vid detta möte) 

Bengt Nilsson 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 (årsmötet och 5 juni) gicks igenom med följande kommentarer 

och åtgärder: 

- Buskaget på parkeringsplatsen vid Blockhusvägen ska glesas ut. Se §4, Grönområden. 

- Tomtägare som har utfarter med begränsad sikt är vidtalade att klippa ner växtlighet 

för att öka trafiksäkerheten. 

- Härmed lades tidigare protokoll till handlingarna. 

§4 Grönområden 

- Buskaget på parkeringsplatsen längs Blockhusvägen är vildvuxet och ska begränsas. 

Anders Jonsson får uppdraget att gallra bort döda träd och minska buskagets omfång 

med 3-4 meter. 

- Skogsdungarna på vägföreningens områden ska glesas ut. Lars-Göran Karlsson ska 

kontakta markägarna för samråd om utglesningen ska utföras. Han ska också kontakta 

vår traditionelle entreprenör.  Slyet ska slås ner. Vi siktar på att arbetet ska göras i 

december – januari. 

- Staffan Paulsson har skrivit till den man på länsstyrelsen som brukar sköta 

slybekämpningen på naturreservatet. Inget svar har inkommit, men vi bevakar frågan. 

Slyet har vuxit till sig kraftigt. 

- Vi uppdrar åt Anders Jonsson att snygga till boule-banan och rensa ogräset. 

§5 Vägfrågor 

- Vi uppdrar åt Anders Jonsson att se över blomlådorna som står på vägarna och manar 

bilisterna att köra saktare. De trasiga blomlådorna ska repareras och målas. Reflexerna 

ska fungera och sitta rätt. 

- Vid infarten till Sjöhagavägen 46 – 58 står det vatten när det har regnat. Anders 

Jonsson får uppdraget att fixa vattenavrinning. 

- Kommande säsongs vinterväghållning diskuterades. Vi väljer samme entreprenör som 

i fjor. 

- Lars Jönsson har forskat om andra sorters vägbulor. 

- Vägföreningen tar ansvar för skötseln av Stenvallavägen. 

 



§6 Dräneringsfrågor 

- Lars Jönsson rapporterade från en översyn av dräneringsledningarna. Dessa är nu 

renspolade. Trasiga brunnslock ska bytas. 

§7 Kassören Bengt Nilsson hade sammanställt en ekonomisk rapport som föredrogs av Lars-

Göran Karlsson och lades till handlingarna. Vägföreningen tar ansvar för skötseln av 

Stenvallavägen. 

§8 Inga skrivelser hade inkommit. 

§9 Inga övriga frågor förekom. 

§10 Nästa möte beslöts till söndagen den 13 november 

§11 Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

Farhult den 18 september 2022 

 

 

Staffan Paulsson   Lars-Göran Karlsson 

sekreterare    ordförande och justerare 

 


