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Verksamhetsberättelse för 2013 - 2014
Allmänt
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda möten och ett stort antal löpande
kontakter med myndighet, främst Båstad kommun, Trafikverket och Lantmäteriverket.
Lantmäteriförrättning avseende Eskilstorp 3:5 och 8:7, område i anslutning till
Förbindelsevägen, resulterade i att det tillkom 1 7 nya fastigheter.
Avseende Silvias vägar pågår fortfarande handläggning i Lantmäteriets regi, eftersom det
återstår omfattande åtgärder på vägarna vilka skall bekostas av företaget Västkuststugan.
Uppdraget från årsmötet 2013 att Vf skall föreslå att Båstad kommun tar över ansvaret för
vägarna i vårt område har genomförts. Skrivelse i ärendet skickades hösten 2013 till Båstad
kommun och de politiska partierna i kommunfullmäktige, erinran om ärendet sändes
dessutom till de politiska partierna i februari 2014. Båstad kommun har svarat att skrivelsen
mottagits och att ärendet är under beredning, endast Folkpartiet har svarat av partierna.
Bearbetning av synpunkter/yttrande avseende detaljplan för "Heden" pågår.
Ekonomi
För verksamhetsåret budgeterades ett underskott om ca 150.000 kr. Resultatet visar ett
underskott om ca 175.000 kr. Avvikelserna i bokslutet består i huvudsak av att
asfalteringsarbetena avseende Kustvägen och Solvägen m.fl. blev dyrare än budgeterat,
medan kostnaderna för snöröjning p.g.a. en mild vinter varit mindre än budgeterat och några
kostnader för belysningsåtgärder inte uppkommit.
Föreningens eget kapital uppgår vid verksamhetsårets utgång till knappt 600.000 kr. Detta är
något för högt, men styrelsen föreslår att en försiktig underbalansering sker de närmaste åren
för att klara de behov av asfaltering som finns. Styrelsen bedömer att föreningen över tiden
behöver ett eget kapital om minst ca 300.000 kr vid verksarnhetsårets utgång. Detta för att
klara löpande utgifter intill dess medlemsavgifter kommer in under hösten.
Utdebiteringen har varit oförändrad 500 kr per andel alltsedan verksamhetsåret 2002/2003.
Styrelsen bedömer att någon höjning inte behöver ske de närmaste åren.
Gatu belysningen
Kommunen har under april 2014 godkänt en offert för att bygga ut gatubelysning på P M
Nilssons väg, Förbindelsevägen, Pumpvägen, Skiljevägen, Ugglevägen och Movägen. Totalt
till en kostnad av 400.000 kr, varav föreningen bidrar med halva beloppet. När höstmörkret
kommer skall arbetet vara utfört.
Grönområden
Efter senaste stormen har ett omfattande uppröjningsarbete bedrivits i våra skogar. Upprensningen pågår fortfarande under senvåren och vi får räkna med att våra naturområden
kommer att ha en hel del kvarvarande grenar m.m. Stigarna kommer att rensas, men vi hoppas
att det finns överseende om det inte ser så perfekt ut denna sommar.
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Kommunen och övriga markägare har gjort ett fantastiskt arbete under denna vinter för att
röja inte bara i vårt område utan i hela kommunen.
Under året har en inventering av stigarna gjorts och en skötselplan upprättats, där de
viktigaste stigarna har fått hög prioritet. Dessa skall vara promenadvänliga till sommaren.

Vägar
Under maj månad genomfördes nyasfaltering av Kustvägen från bron över Stensån fram till ca
100 m öster om korsningen med Karnpsvägen. Sträckan mellan väg 115 och bron åtgärdades
inte eftersom kommunen har planer på att ändra sträckningen här. I samband med dessa
arbeten togs samtliga fasta farthinder bort längs Kustvägen eftersom dessa orsakade stort
slitage på asfalten. I samarbete med kommunens trafikavdelning sattes nya flyttbara farthinder
ut. Farthinder med förbättrade markeringar sattes ut i april i år.
Bjäre Net har under vintern arbetat med att bygga ut fibernätet i vårt område, och Vfhar haft
nära kontakt med entreprenören for att minimera ingreppen i vägarna. Även en del förbättringsarbeten har genomförts i samarbete med Bjäre Net.
Den regniga våren medförde att Flyvägen skadades allvarligt och Vf fick göra en omfattande
reparation. I övrigt har sedvanligt underhåll såsom sopning och en del kantskäming
genomförts. Omasfaltering av Solvägen, Viaduktvägen, Stjärnvägen och Holmgrens väg
påbörjades under april, men slutfördes i maj och belastar endast delvis årets räkenskaper.
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