ESKILSTORPS OCH HEMMESLÖVS
VÄGFÖRENING

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i

Eskilstorps och Hemmeslövs Vägförening
lördagen 7 juli 2018
Plats:
Sessionssalen, Båstads Kommunhus.
Tid:
10.00 - 11.00
Närvarande: 31 medlemmar

§

1

Mötet öppnas

§

2

§

3

Godkännande av
dagordningen
V al av mötesordförande.

§

4

V al av mötessekreterare

§

5

Val av justeringsmän.

§

6

Årsmötets utlysande

§ 7

Verksamhetsberättelse

Ordföranden i föreningen, Roland Hansson, öppnade
årsmötet med ett kort anförande och hälsade alla
närvarande välkomna.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
Till mötesordförande föreslogs och valdes Thomas
Cohn.
Till mötessekreterare föreslogs och valdes Jan Lindsjö.
Till justerare av protokollet samt rösträknare föreslogs
och valdes Karin Schmidt och Mirja Ljungkvist.
Årsmötet var utlyst genom annons i dagspressen
(NST/HD/SDS) och genom anslag vid f.d. affären
Matöppet samt meddelande på föreningens hemsida,
vilket befanns vara behörigt.
Roland Hansson gick i genom verksamhetsberättelsen
varvid följande punkter särskilt noterades:.
- Heden har numera inkorporerats i Ga20. Området
omfattar 90 nya fastigheter som alla har betalat inträde i
Ga20.
- Detaljplanen för Heden 3 är under revision. Riktlinjer
för utformningen av byggnationen är ännu ej klara.
- Tuvelyckan har en egen gemensamhetsanläggning
(Ga43) som betalar en avgift till vår vägförening för
sina utfarter till Mellanvägen.
Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 8

Resultat och balansräkning

Kassören Per Hildingsson redovisade Resultat och
Balansräkning. Föreningens intäkter har i stort sett följt
planen, men det förtjänar att nämnas att det
budgeterade underskottet blivit något mindre eller
bättre än väntat.
Generellt kan man säga att det minskade underskottet
beror på att asfalteringarna i anslutning till
hedenområdet blivit billigare än förväntat. Detta gäller
också utbyggnaden av belysningen medan asfalteringarna i övrigt blivit dyrare än förväntat. Föreningens
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kassa är välfylld (530.000) och egentligen något för
stor:
Den bör vid budgetårets slut dock vara ca: 300.000:-för
att vi skall kunna överbrygga likviditetsbehovet i perioden intill dess att nya medlemsavgifter inkommer.
Styrelsen ser dock inga behov av avgiftshöjningar utan
den årliga utdebiteringen kan stanna vid kr 500:-.
Styrelsen kan vidare konstatera att det inte syns något
behov av att höja utdebiteringen av vägavgifterna de
närmast kommande åren.
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.
§ 9

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen redovisades.
I revisorns frånvaro läste Per Hildingsson upp de
väsentliga delarna av revisionsberättelsen innebärande
att revisorn anser att årsbokslut upprättats i enlighet
med lagstiftningen, att den är rättvisande och att
resultaträkning och balansräkning för föreningen kan
tillstyrkas och fastställas. Vidare tillstyrker revisorn att
föreningsstämman godkänner förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

§ 10 Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
godkändes enligt revisorns tillstyrkan.

§ 11

Inga motioner förekom.

Inkomna motioner

§ 12 Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Roland Hansson redovisade Verksamhetsplanen för
kommande verksamhetsperiod 2018-2019 (se bilaga 1).
Verksamhetsperioden präglas till stor del av löpande
åtgärder med planerade asfalteringar. Hösten 2018 tas
dessutom Västkuststugans område efter ny asfaltering
av Silvias väg och Semestervägen. Bland de viktigaste
av verksamheterna i planen är den diskuterade utbyggnaden av gatubelysningen, där Vägföreningen dock är
helt beroende av Kommunens slutliga planering. Hit
hör belysning på Holmgrens väg som vi önskar
utbyggd snarast före den planerade asfalteringen
(Bilaga 1). Man önskar också en ny extra
belysningsstolpe i hörnet Maritas väg/Måsvägen
Även snar utbyggnad av belysning på Norra Vägen
önskas av stämman.

§ 13 Budget och utdebitering,
fastställande av
debiteringslängd samt
förfallodag

Per Hildingson genomgick förslag till budget för
kommande verksamhetsår. Som tidigare påpekats är
föreningens ekonomi god. I budgeten är det ökade
medlemsantalet inräknat.
Utgifter för asfalteringar om kr. 550.000, del i
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utbyggnad av belysning med kr. 225.000 är inräknade i
budgeten, som slutar med ett underskott uppgående till
kr. 345.000:Enligt budget och upprättat förslag till
debiteringslängd (som fanns till påseende) föreslår
styrelsen att utdebiteringen per andel för kommande år
fastställs till oförändrade kr 500:-.
Debiterat belopp kommer att aviseras i slutet av augusti
månad och med förfallodag 30 september 2018.
Debiteringslängd, föreslagen utdebitering Kr 500:- per
andel för verksamhetsåret 2018 - 2019, förfallodagen,
rätt att ta ut påminnelseavgift om kr 50:- per
påminnelse i händelse av utebliven betalning samt
budget fastställdes av mötet.
Bokslut och budget finns tillgängliga på föreningens
hemsida på Internet www.hemmeslovsvagforening.se
§ 14

Val av styrelse.

Enligt valberedningens förslag omvaldes Per
Hildingsson, Jan Lindsjö, Lars Persson och Karl
Magnus Österlind för en period om 2 år samt nyvaldes
Peter Gerhartz för en tid av 1 år.
Roland Hansson, Tommy Nilsson och Bo Svensson
kvarstår i styrelsen ytterligare 1 år.

§ 15 Utnämning ordförande

Roland Hansson utnämndes till ordförande för 1 år.

§ 16 V al av revisor

Stefan Paulsson från MAZARS Revisorer omvaldes
som revisor för 1 år

§ 17 Val av valberedning

Enligt önskemål från valberedningsledamöterna
Monica Mattsson och Karin Schmidt att avgå som
valberedare utställdes val av Valberedning till nästa
Årsmöte med vädjan till medlemmarna att inkomma
med förslag på lämpliga kandidater. Valberedningen
bör bestå av tre medlemmar.

§ 18

Kungörande av
årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet kommer att kungöras inom 14
dagar på anslagstavlan vid f.d. affären Matöppet samt
på Internet på vägföreningens hemsida
www.hemmeslovsvagforening.se

§ 19

Övrigt

Mötet diskuterade trafiksituationen på Norra Vägen
som upplevs som oroande med ökad trafik och för höga
hastigheter. Vägföreningen kommer att diskutera detta
med representanter för Kommunen. Vidare
diskuterades trafiksituationen genom Hemmeslövsgården efter hemställan från den nye ägaren. Trots
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genomfartsförbud är trafikvolymen mycket stor med
alldeles för höga hastigheter oaktat den gällande högsta
hastigheten 30 km/tim. Det upplevs som om att det
främst är boende och trafik till/från Hemmeslövsområdet som bryter mot de gällande reglerna.
Även boende på Mellanvägen upplever att genomfarten
där sker med alldeles för höga hastigheter; man anger
70 - 80 km tim. trots den begränsning som sker vid
farthindren utanför Tuvelyckan. Även här är det främst
de boende i området som svarar för trafiken. Någon
önskade farthinder även på P M Nilssons väg.
Mirja Ljungkvist, ägare av några obebyggda tomter,
upplever att de kringboende skräpar ned genom att
stjälpa avfall på dessa utrymmen. Detta är naturligtvis
inte tillåtet och kan beivras.
De av Kommunen anlagda dräneringsytorna vid
Petersbergsomådet (Karupsvägen) upplevs som
otillräckliga genom att de blockeras av växtrötter. Vem
underhåller?
Torsten Hanstål, boende på Ingas väg, rapporterar att de
av Kommunen ursprungligen installerade grindarna
med grindstolpar vid gångvägarna ned till havet från
Christinas väg, Ingas och Annas väg försvunnit efter
nedtagning för reparation. Han efterlyser återinstallation för att hindra biltrafik ned till stranden.
Roland Hansson överräckte en liten present till Tomas
Cohn och Jan Lindsjö för deras insatser som
mötesordförande respektive mötessekreterare.
§ 20 Avslutning

Mötesordförande Tomas Cohn riktade ett tack till alla
närvarande och tackade styrelsen för berömvärt arbete
för vägföreningen.

Hemmeslöv i juli 2018
'd protokolle~
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TomasCohn
vald ordförande

Karin Schmidt
vald justerare
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P. ~: ~ ..
Mirja Ljungkvist
vald justerare

// Bilaga:1: Verksamhetsplan 2018-2019
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VERKSAMHETSPLAN 2018 - 2019
Vägar
Löpande verksamhet
Hyvling och dammbindning av grusvägar.
Underhåll i form av reparation av potthål och förstärkning av stödkanter, spolning av
gatubrunnar, skötsel gatu- och trafikskyltar mm.
Kantskäming av vägrenar för att skydda asfalten och underlätta vattenavrinning, bl. a.
kapning av rötter utmed Kustvägen och Hedvägen.
Bevakning och åtgärder avseende växtlighet som växer ut över vägområdet, trafiksäkerhet.
Snöröjning, halkbekämpning och sopning enligt nuvarande standard.
Särskilda åtgärder under verksamhetsåret
Ny toppbeläggning på Niklas Måns väg, Sofias väg, Korsvägen och Pilvägen, Stormvägen
reparation ca 20 m samt Södra Ringvägen.
Överta ansvaret för Silvias väg och Semestervägen, avtalet med Västkuststugan löper ut 201809-30.

Grönområden
Röjning och klippning av gångstigar och grönområden, utökat ansvar avseende Heden.
Skötseln av strandskogen och röjning längs strandstigen.

Gatu belysning
Planerad utbyggnad av gatubelysning utmed Holmgrens väg, Pilvägen, Aspvägen,
Kanalvägen, Ingrids väg, Brittas väg, Höstvägen och Sofias väg.

Övrigt
Fortsatta överläggningar med kommunen om utbyggnad och finansiering av gatubelysning.
Ansökan hos Båstad kommun om utsmyckningsbidrag för vilobänkar utmed GC-vägar.
Löpande kontakter med kommunen avseende planer och andra aktiviteter, aktuellt Heden,
GC-vägar till nya järnvägsstationen.
Bevakning av bidrag från Trafikverket och kommunen.

