Ordföranden har ordet
Den 1 juli hade Vägföreningen årsmöte i Sessionssalen på Båstad
kommun, 20 trogna medlemmar var närvarande. Till mötesordförande
valdes Thomas Cohn som ledde mötet förtjänstfullt och trevligt.
Årsavgiften fastställdes ånyo till 500 kr, för 15:de året i rad. Inga
förändringar i styrelsen, vi tackar för fortsatt förtroende.
Genomförd verksamhet framgår av verksamhetsberättelsen och
planerad verksamhet framgår av ”Planerad verksamhet 2017-18”.
Dessa handlingar finns tillgängliga på hemsidan.
I anslutning till årsmötet informerade Kristina Bell från
Samhällsbyggnad/Båstads kommun om utvecklingen i Hemmeslöv
och områden här omkring. Några av frågorna från årsmötet bad
Kristina Bell att få återkomma med svaret på.
Här följer svaren;
 det s k ”Torghuset”, mitt emot järnvägsstationen, kommer att bli
6 våningar + en indragen våning högst upp.
 För naturmarken inom Tuvelyckan ansvarar GA:43/Tuvelyckans
Samfällighet, men NSVA / kommunen ansvarar för skötsel och
underhåll av diket för dagvatten inom Tuvelyckan. NSVA
upprättar en skötselplan för diket.
 F.n. är belysning längs Norra vägen mellan Heden och Inre
Kustvägen inte planerad eller budgeterad.
Lantmäteriförrättningen avseende Tuvelyckan pågår och planeras
avslutas i närtid. Det blir två utfarter till Mellanvägen, avtal avseende
slitageersättning kommer att upprättas mellan Tuvelyckans
Samfällighet och Eskilstorps och Hemmeslövs Vägförening samt
dokumenteras i protokollet vid avslutning av förrättningen.
Arbetena med gator och övrig infrastruktur på Heden kommer att vara
klara framåt hösten. Gatorna ansluter till Norra Vägen och Rågångsvägen. Båstads kommun påbörjar försäljningen av första etappens 29

tomter i dagarna. Det är inte klart när vår Vägförening skall ta över
området.
Trafiksituationen på Förbindelsevägen och främst korsningen med PM
Nilsson väg har varit ett diskuterat ärende. I aktuell korsning kommer
det att bli företräde för trafiken på Förbindelsevägen. Efterhand som
Heden byggs ut kan det bli aktuellt med en enklare GC-väg utmed
Förbindelsevägen.
I skrivande stund är gatubelysningen på Hedvägen, Grönfinksvägen,
Duvvägen och Gångvägen klar. Belysningen på Rågångsvägen
kommer att kompletteras och ansluta till Heden före hösten.
Vägföreningens nästa belysningsprojekt planeras bli områden kring
Holmgrens väg. Detta planeras tillsammans med Båstads kommun,
men utbyggnaden ligger dock bortom detta verksamhetsår.
Som vanligt påminner vi alla fastighetsägare om att hålla efter växtlighet så att den inte sträcker sig utanför tomtgränsen, för trafiksäkerheten, allas trevnad och omsorgen om vårt område.
Det är mycket tråkigt att höra och se att det finns fastighetsägare som
kastar skräp och anordnar kompost i skogen/naturparken utanför sina
tomtgränser. Dessa områden är till för allas vår rekreation och trivsel.
Ta bort detta – Ni är observerade.
Styrelsen önskar Er en fortsatt skön sommar
Roland Hansson
Ordförande

