
26tFARHULTSBADENS VÄGFÖRENING  4/2022-2023 

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2023-03-12 

 

Närvarande: Lars-Göran Karlsson 
 Bengt Nilsson 
 Lars Jönsson 
 Staffan Paulsson 
 Gerth Göransson (suppleant, ordinarie vid detta möte) 
 Mats Johansson (suppleant) 

Ej närvarande Thom Lindén 

 

§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 (2022-11-13) gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

§4 Vägfrågor 

- Det fortsätter att vara problem med växtlighet som väller ut från tomterna 
och ut på vägarna. Beslöts att påminna om gällande regler genom 
annonsering på anslagstavlorna. 

- Vägarna ska sopas vecka 13, före påsk. 
- Noterades att några stenar som markerar var man inte får köra bil har 

placerats ut mot tennisbanan. 
- På Gökvägen har uppkommit potthål, som ska åtgärdas. 
- Makadam ska läggas på vändplatsen nedanför Årnackevägen. 
- Kommunen har uppvaktats gällande gatubelysning. 
- Frågan om vägbulor kom upp till diskussion. 
- Blomsterlådorna för trafiksäkerhet har skötts bra. Före vecka 13 är det 

dags att ta bort granet. Diskuterades hur tätt lådorna får stå samt om inte 
byaföreningen kan ombesörja inköp och betalning av blommor direkt. 

- Under vintern hittills har vägarna snöröjts en gång och grusats två gånger. 
 
 

§5 Grönområden 

- Grönområdena har skötts ambitiöst i vinter: gallring, slyröjning och 
stubbfräsning. Högarna efter stubbfräsningen kommer att jämnas ut. 

- Två av tre markägare har skänkt intäkterna av virke och flis till 
Vägföreningen för att täcka en del av kostnaderna för gallring och röjning. 



- Buskaget på parkeringen längs Blockhusvägen har gallrats och snyggats 
upp som bidrag till miljövården i vårt område. 
 

§6 Dräneringsfrågor 

- En spolbil har spolat dräneringsledning vid Årnackevägen. 
- Lars Jönsson informerade om några aktuella tekniska frågor. 
- Anders har röjt en ledning nere vid stranden. 

 

§7 Ekonomi 

- Kassören Bengt Nilsson redogjorde för det ekonomiska läget. 
 

§8 Skrivelser 

Inga skrivelser hade inkommit 
 

§9 Inga övriga frågor förekom. 

 

§ 10 Nästa möte beslöts till söndagen den 4 juni klockan 09:00 

 

§ 11 Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

 

Farhult den 12 mars 2023 

 

 

Staffan Paulsson   Lars-Göran  Karlsson 

sekreterare    ordförande och justerare 

 
 
 

 


