Ordföranden har ordet
Vägföreningen har nyligen haft ett möte med Båstads kommun, Teknik och
Service, då det avhandlades ett antal aktuella frågeställningar, som
huvudmannaskapet i Hemmeslöv, trafiksäkerhet, gatubelysning m.m.
Det pågår inom kommunen ett arbete för att belysa konsekvenserna av att
kommunen tar över ansvaret, huvudmannaskapet, för driften av våra vägar
från vägföreningarna. I detta sammanhang bidrog vi med argument som ger stöd
för att kommunen tar över Vägföreningens ansvar och uppgifter.
Vägföreningen belyste främst: svårigheter att rekrytera styrelsemedlemmar, f. n.
ingen valberedning, ekonomi, omfattande behov av löpande kontakter med
myndigheter och entreprenörer vilket bl. a. beror på omfattande utbyggnad och
löpande förändringar i Hemmeslöv.
Hemmeslöv är ett detaljplanerat område, vilket numera normalt sett skall
medföra ett kommunalt huvudmannaskap.
Det krävs ett politiskt beslut för att kommunen skall ta över huvudmannaskapet.
Som fastighetsägare kan Ni bidra till utvecklingen, genom att vid varje tillfälle
Ni möter/söker upp kommunpolitiker argumentera för frågan. Det är inte
hållbart och logiskt att ideella representanter skall ansvara för ett så omfattande
och komplext område.
Namnfrågan, Hemmeslöv eller Hemmeslövsstrand. Trafikverket har på senare
tid aktualiserat frågan om skyltning till Hemmeslöv, och föreslagit namn som vi
inte alls är bekväma med. Båstads kommun /Namnrådet äger f. n. frågan.
Vägföreningen har på förfrågan svarat att Hemmeslöv gäller men att det kan
ändras till Hemmeslövsstrand.
Vägföreningen har i flera år drivit frågan om gatubelysning utmed Holmgrens
väg och området däromkring samt Höstvägen och Sofias väg. Vid senaste mötet
förklarade kommunen att beställning och utbyggnad planeras ske under 2019.
Trafiksäkerheten, för främst oskyddade trafikanter, på Norra Vägen och
Förbindelsevägen har diskuterat med kommunen ett flertal gånger det senaste
året. Konkret handlar det om Gång och Cykel-vägar, hastighetsgränser,

belysning och eventuella markfrågor. Vägföreningen har förklarat att man vill
ha bort den olyckliga ”trottoaren” i höjd med Heden. Inget är klart, men Båstads
kommun gör en fördjupad analys av situationen med aktuella kostnader.
Hindrande växtlighet utmed vägarna. Vägföreningen har under hösten
genomfört en uppföljning och funnit att ett 50-tal fastigheter har träd eller
buskar som växer ut över tomtgränsen. Detta medges inte och respektive
fastighetsägare uppmanas härmed att skyndsamt åtgärda detta. Det finns en
folder på hemsidan som förklarar mer i detalj. Det är f.ö. samma bestämmelser
som Båstads kommun tillämpar. De aktuella fastighetsägarna kommer också att
uppmanas genom brev. Genomförs inte detta genom egen försorg avser
Vägföreningen att uppdra åt entreprenör att utföra arbetet. Vi vill dock påpeka
att resultatet som regel blir bättre och vackrare om Ni själva utför åtgärden.
Det senaste årsmötet hade inga förslag till representanter till Vägföreningen
valberedning. Detta innebär att alla medlemmar i Vägföreningen måste ta sig
en funderare på och föreslå styrelserepresentanter till nästa årsmöte, 6 juli 2019.
Nuvarande styrelse och dess mandat framgår av senaste årsmötesprotokollet.
Naturligtvis är styrelsen behjälplig och beredda att vara sammanhållande och
eventuellt föredragande.
Styrelsen tar gärna emot förslag på namn som kan tänka sig vara intresserade av
styrelsearbetet, före årsmötet den 6 juli.
Kontaktman, Roland Hansson, mobil 0708-36 33 33.
Eftersom nuvarande styrelserepresentanter har hög ålder är det viktigt att
föryngra.
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