Ordföranden har ordet
Vägföreningen har just genomför årsmötet för verksamhetsåret 2017/18, 31
deltagare. Thomas Cohn valdes till mötesordförande och ledde mötet på ett
förtjänstfullt och trevligt sätt. Peter Gerhartz, Karupsvägen, valdes in som ny
styrelsemedlem, i övrigt inga förändringar i styrelsen. För 16:de året beslutade
årsmötet att årsavgiften skall vara 500 kr och vara inbetald senast den 30/9.
Verksamhetsplan för 2018/19 finns på hemsidan/årsmöten/årsmöte 2018.
Lantmäteriförrättning för Tuvelyckan är avslutad och avtal har slutits för årlig
slitageersättning för de två utfarterna till Mellanvägen.
Vi har även tagit över Heden etapp 1 och 2. Ga:20/Vägföreningen har
därigenom tillförts 90 fastigheter. Vägföreningens ansvar omfattar f n ca 1200
fastigheter, ca 32 km vägar och vi är ca 1700 fastighetsägare. Huvuddelen av
tomterna på Heden är bokade och sålda. Båstad kommun har därför skickat ut en
reviderad detaljplan för Heden etapp 3, avsikten är att en ”lokalgata” planeras
ingå i Ga:20, vi hade inga synpunkter på denna.
Avtal om skötsel av vissa grönytor inom Hedenområdet kommer att upprättas
mellan Båstad kommun och vägföreningen. Under tiden t o m september 2019
har kommunen ett avtal med entreprenör för skötsel av grönytor inom etapp 1
och 2.
Vägförening har behov av att komma i kontakt med de fastighetsägare som
bygger på Hedenområdet för att kunna ge anvisningar om fastighetens
anslutning m m till vägarna. Generellt gäller att infarten till tomten får
hårdgöras (t ex asfalt, stensättning) för övrigt skall ytan mellan tomt och asfalt
vara sådan att vatten från vägen kan sjunka undan.
Inför och på årsmötet kom det en hel del synpunkter som berör trafiksäkerhet
och belysning. Många anser att vi kör alltför fort på våra vägar.
Vi planerar därför att behandla frågorna med kommunens företrädare för dessa
ärenden direkt efter sommaren.
Flera synpunkter har framförts som berör växtlighet som växer över tomtgränsen
motvägarna, detta är också i högsta grad en del av trafiksäkerheten. I vissa fall
skymmer växtligheten gatubelysningen detta är naturligtvis in acceptabelt.
Vägföreningen planerar att snarast efter sommaren att anlita en entreprenör som
kommer att klippa av all växtlighet utanför tomtgränsen. Jag rekommenderar att
respektive fastighetsägare själv utför detta, det blir förmodligen mycket

snyggare. Vägföreningen följer de anvisningar som Båstads kommun har
fastställt, dessa finns på vår hemsida.
Flera fastighetsägare klagar på att det kastas skräp och avfall på tomter som inte
är bebyggda liksom i våra grönområden som är till för allas trivsel. Detta är
förvånande och naturligtvis också oacceptabelt. Det är viktigt att vi visar hänsyn
till varandra och respektive markägare.
Styrelsen önskar Er en fortsatt skön sommar
Roland Hansson
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