ESKILSTORPS OCH HEMMESLÖVS VÄGFÖRENING
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i

Eskilstorps och Hemmeslövs Vägförening
lördagen 6 juli 2019
Plats:
Sessionssalen, Båstads Kommunhus.
Tid:
10.00- 11.00
Närvarande: Ca 40 medlemmar

§ 1

Mötet öppnas

Ordinarie ledamot i föreningen, Karl-Magnus Österlind,
öppnade årsmötet med ett kort anförande och hälsade
alla närvarande välkomna.

§ 2

Godkännande av
dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes med vissa
tillägg, som tas upp under Övrigt.

§ 3

Val av mötesordförande.

§ 4

Val av mötessekreterare

Till mötesordförande föreslogs och valdes Thomas
Cohn.
Till mötessekreterare föreslogs och valdes Karin
Schmidt.

§ 5

Val av justeringsmän.

Till justerare av protokollet samt rösträknare föreslogs
och valdes Jörgen Friberg och Iva Andersson.

§ 6

Årsmötets utlysande

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. Nytt för året var att
Vägföreningen via Villaföreningens försorg delat ut
personliga kallelser till alla som också är medlemmar i
Villaföreningen.

§ 7

Verksarnhetsberättelse

Karl-Magnus Österlind gick igenom
verksarnhetsberättelsen varvid följande punkter särskilt
noterades:.
- Trots påstötningar har problemen angående
växtlighet, som växer över vägar och gångvägar, inte
åtgärdats. Om den inte tas bort av fastighetsägarna
under sommaren kommer till hösten en slagmaskin att
ta bort all växtlighet längs tomtgränserna och det
avklippta kastas in på tomterna. Det handlar om
trafiksäkerheten och skaderisk för större fordon.
- För bostadsbebyggelse på Heden del 3 pågår
lantmäteriförrättning. Här planeras 188 bostäder.
- Vägföreningen arbetar aktivt för att kommunen ska ta
över huvudmannaskapet på ga:20.
- GC-vägar utmed Norra vägen (dåligt utförd), och
Förbindelsevägen är också frågor som vägföreningen
diskuterar med kommunen.
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- Vägar på Niklas Måns väg, Sofias väg, Korsvägen och
Södra Ringvägen har asfalterats.
- Gatubelysning för området kring Holmgrens väg är
projekterad men ännu inte utförd.
- Silvias väg och Semestervägen har nu asfalterats.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
§ 8

Resultat och balansräkning

Karl-Magnus Österlind 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.
Det minskade underskottet beror på att kommunens
utbyggnad av belysning blivit försenad och kostnaderna
för vinterunderhållet blivit lägre. Trots att asfalteringen
blivit betydligt dyrare än budgeterat.
Styrelsen ser dock inga behov av avgiftshöjningar utan
den årliga utdebiteringen kan stanna vid kr 500:-.
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.

§ 9

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen redovisades.
I revisorns frånvaro läste Karl-Magnus Österlind 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

Inkomna motioner

Inga motioner förekom. (1 motion inkom för sent.)

§ 12

Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Karl-Magnus Österlind redovisade Verksamhetsplanen
för kommande verksamhetsperiod 2019-2020.
- Verksamhetsperioden präglas till stor del av löpande

åtgärder.
- Maritas väg och Ingrids väg kommer att fä ny
toppbeläggning. Ripvägen asfalteras också om
gatubelysningen uteblir.
- På grönområdet är det aktuellt med nya stigar i
skogen vid Månvägen. Extra insatser kommer att sättas
in vid gångvägarna - kommunens slaghackor.
- Gatubelysningen vid Holmgrens väg och omgivande
vägar hänger på kommunen, men kan i bästa fall
påbörjas i oktober/november. Projekteringsarbetet har
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gjorts av Södra Hallands Kraft. Återställning av plattor
och asfalt görs efteråt.
- En utbyggnad av belysning på Norra
Vägen/Vildapelsvägen kommer att utföras i samband
med omgivande plan för området.
- Fortsatta diskussioner med kommunen kommer att ske
angående bl a huvudmannaskapet, nya detaljplaner,
trafiksäkerheten och utbyggnad av GC-vägar.
Verksamhetsplanen godkändes.
§ 13 Budget och utdebitering,

fastställande av
debiteringslängd samt
förfallodag

Karl-Magnus Österlind genomgick förslag till budget
för kommande verksamhetsår. Som tidigare påpekats är
föreningens ekonomi god. I budgeten är det ökade
medlemsantalet inräknat.
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 2019.
Debiteringslängd, föreslagen utdebitering Kr 500:- per
andel för verksamhetsåret 2019 - 2020, 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 Roland
Hansson, Tommy Nilson och Bo Svensson för en period
om 2 år samt nyvaldes Jörgen Friberg för en tid av 1 år.
Per Hildingsson, Jan Lindsjö, Lars Persson och KarlMagnus Österlind kvarstår i styrelsen ytterligare 1 år.

§ 15 Utnämning ordförande

Roland Hansson utnämndes till ordförande för 1 år.

§ 16 Val av revisor

Stefan Paulsson från MAZARS Revisorer omvaldes
som revisor för I år

§ 17 Val av valberedning

För närvarande finns ingen valberedning och styrelsen
ser detta som olyckligt och vädjar till medlemmarna att
inkomma med förslag på lämpliga kandidater.
Inga förslag inkom under årsmötet. Stämman beslöt att
på hemsidan ta upp förfrågan för att till nästa årsmöte
kunna välja en valberedning.
Valberedningen bör bestå av tre medlemmar.
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§ 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

- Valberedningsförfrågan läggs ut på hemsidan.
- Huvudmannaskapet för vägföreningarna i Båstads
kommun diskuteras vidare med kommunen och VF är
mycket tveksam till att i framtiden sköta ett växande
område med skolor, förskolor och höghus. Det finns två
alternativ: 1) fortsätta som nu, 2) kommunen tar över
och genomför den nödvändiga lantmäteriförrättningen.
- Växtligheten utmed vägar och gångvägar kommer till
hösten att åtgärdas med kommunens slaghacka längs
tomtgränserna. Helt nödvändigt för trafiksäkerheten och
skador på fordon.
- Fortfarande körs det alldeles för fort i vårt område och
det är till största delen de boende och deras gäster som
bryter mot hastighetsreglema. Förslag inkom om olika
dämpande åtgärder som bulor, fler skyltar och speciella
indexskyltar med upplysning om hastigheten. VF vill
också ha fler cykelbanor. Förbindelsevägen prioriteras
högt.
Styrelsen ser mycket allvarligt på problemet och
kommer att diskutera detta igen med kommunen och
polisen för att kunna vidta lämpliga åtgärder.
- Vid Östervägen och Vildapelvägen/Norra vägen körs
över ett grönområde resp. en GC-väg. VF kollar detta.
- Dålig kvalitet på asfalt togs upp, men föreningens
expert på asfalt, Tommy Nilsson, kunde garantera att
det inte stämmer. Däremot problem med vägkanter som
ofta är högre än asfalten och vatten som inte kan rinna
bort. Därför kantskärs vägrenarna regelbundet.
- Belysning vid återvinningsstationen önskas. VF kollar
upp vem som har ansvaret.
- Buss parkeras på Ingas väg i kurva och på
Meteorvägen står en hästvagn. VF kollar om detta är
tillåtet.
- Vid Rågångsvägens slut står en stolpe mitt i vägen för
en infart. Skiss ska lämnas till VF, som kommer att titta
på detta.
- Parkeringsproblem på de nya områdena på Heden och
vid Tuvelyckan. De klagande uppmanas att kontakta
kommunen som ansvarar för hur många p-platser de
nya detaljplanerna medger.
- Lekplatsen vid Mellanvägen har Villaföreningen fått
medel av kommunen att upprusta via Vf och det finns
pengar kvar för renovering.
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Karl-Magnus Österlind överräckte en liten present till
Tomas Cohn och Karin Schmidt för deras insatser som
mötesordförande respektive mötessekreterare. KarlMagnus förtjänade själv en stor eloge som ersättare för
ordinarie ordförande, kassör, sekreterare och revisor.
§ 20 Avslutning

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

Hemmeslöv i juli 2019
Vid protokollet
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Iva Andersson
vald justerare
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