
FARHULTSBADENS VÄGFÖRENING  4/2021-2022 

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2022-11-13 

 

Närvarande Lars-Göran Karlsson 
 Bengt Nilsson 
 Thom Lindén 
 Staffan Paulsson 
 Gerth Göransson (suppleant, ordinarie vid detta möte) 
 Mats Johansson (suppleant) 
 Lars Jönsson hade anmält förhinder men var närvarande via telefon 
 under den del av mötet som närmast berörde honom 

 

§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 (18 september 2022) gicks igenom och lades till handlingarna. 
De planer som nämns där gäller fortfarande och ska åtgärdas löpande; det gäller åtgärder mot 
fortkörning, röjning av sly och rensning bland träd där det behövs och gräsklippning på 
festplatsen. Vi konstaterade att länsstyrelsen har börjat rensa sly på naturreservatet. 
Blomlådorna för trafiksäkerhet ska repareras så de är snygga och syns tydligt, placeringen av 
lådorna ska markeras tydligt och de ska prydas med vintergrönt, t ex tallris. 

§4. Representanter från Farhultsbadens Vägförening har träffat Höganäs Kommun angående 
nybyggnation längs Farhultsvägen.  

Vägföreningen lämnade följande tre besked 

1. Det är okej att ingå i vår vägförening 

2. Inget dagvatten får kopplas in på våra ledningar. 

3. Transportvägar till byggnationen skall besiktigas före och efter . 

 §5. Mycket växlighet finns utanför tomtgräns och hindrar gräsklipparen att utföra sitt arbete. 
Det måste plockas bort av fastighetsägaren; annars kommer det inte att klippas utanför 
tomtgränsen. 

Vi kommer att sätta upp anslag på tavlorna. 

Viktigt i vägkorsningar så att fri sikt finns. ALLVARLIG TRAFIKFARA. 

§6 Skrivelser 

- En första kontakt har etablerats med boende på Farhults udde. Inga formella beslut om 
samverkan har tagits ännu. 

 



§ 7. Bengt Nilsson rapporterade om föreningens ekonomi. Vi slopar Nordea Plusgiro 
Sparkonto och flyttar över pengarna till Resurs Bank pga bättre räntevillkor. 

 

§8 Övriga frågor 

- Inget övrigt förekom. 

§9 Nästa möte beslöts till den 12 mars 2023. 

§10 Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

Farhult den 13 november 2023 

 

 

Staffan Paulsson   Lars-Göran Karlsson 

sekreterare    ordförande och justerare 

 

 


