ESKILSTORPS OCH HEMMESLÖVS
VÄGFÖRENING

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i

Eskilstorps och Hemmeslövs Vägförening
lördagen 1 juli 2017
Plats:
Sessionssalen, Båstads Kommunhus.
Tid:
10.00 - 11.30
Närvarande: 19 medlemmar

§ 1

Mötet öppnas

Ordföranden i föreningen, Roland Hansson, öppnade
årsmötet med ett kort anförande och hälsade alla
närvarande välkomna.
Före de sedvanliga förhandlingarna fick Båstad
Kommun genom Kristina Bell möjlighet att berätta om
vad som för närvarande är på gång i Hemmeslöv
särskilt kring det nya stationsområdet, där både skola
och äldreboende finns planlagda och om den nya
Översiktsplanen som är under beredning för området.
Ett viktigt nyckelord i sammanhanget var Hållbar
Utveckling.
Mycket av detta finns tillgängligt att studera på Internet
på Kommunens Hemsida

§ 2

Godkännande av
dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3

Val av mötesordförande.

Till mötesordförande föreslogs och valdes Thomas
Cohn.

§ 4

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare föreslogs och valdes Jan Lindsjö.

§ 5

Val av justeringsmän.

Till justeringsmän för protokollet samt rösträknare
föreslogs och valdes Agneta Jönsson och Mirja
Ljungkvist.

§ 6

Årsmötets utlysande

Årsmötet var utlyst genom annons i dagspressen
(NST/HD/SDS och BjäreNU) och genom anslag vid
f.d. affären Matöppet samt meddelande på föreningens
hemsida, vilket befanns vara behörigt.

§ 7

Verksamhetsberättelse

Roland Hansson gick i genom verksamhetsberättelsen
varvid följande punkter särskilt noterades:.
- På Tuvelyckan kommer en ny egen Vägförening att
bildas Ga43.
- För Heden pågår en Lantmäteriförrättning. I den
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pågående etappen kommer 29 nya fastigheter att bildas.
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 bytts i ett överskott. Detta
beror bl.a. på att asfalteringar budgeterade till kr
550.000:- i stället blivit kr 432.000:-, att underhåll av
Grönområden blivit 5.000:- i stället för 60.000:- och att
vinterväghållningen blivit mindre än budget på grund
av uteblivna snöväder. Föreningens kassa är välfylld
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.
Eftersom nya fastigheter kommer att knytas till vår
Vägförening kommer intäkterna för
medlemsavgifter/vägavgifter att öka i motsvarande
grad.
Kassaöverskottet kommer att leda till att vi kan tillåta
oss bl.a. ny toppbeläggning på delar av S. Rundvägen,
se vidare Planerad Verksamhet. Vi budgeterar därför
med ett underskott för nästföljande år och att den årliga
utdebiteringen kan stanna vid kr 500:-.
Vi kan vidare konstatera att vi inte ser 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 och att resultaträkning och
balansräkning för föreningen tillstyrks och fastställs.
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.

§ 12

Pågående och planerad
verksamhet

Roland Hansson redovisade Pågående och Planerad
Verksamhet 2017-2018 (se bilaga 1).
En av de viktigaste verksamheterna i planen är de
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närmast förestående asfalteringarna av återstående
grusvägar och ny toppbeläggning på S. Rundvägen där
också vägbredden kommer att justeras till den normala i
området samt att vägbrunnarna kommer att justeras.
Gatubelysning kommer att planeras för området kring
Holmgrens väg. Detta är omfattande verksamheter
eftersom all grundläggande infrastruktur för belysning
saknas i området.
§ 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.
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 2017.
Vi erinrar också att vår programvara för debitering av
vägavgifterna medger förbättrad allmän kommunikation med medlemmarna via e-post och alla medlemmar uppmanas att meddela kassören sina epostadresser. Detta göres enklast via föreningens
hemsida.
Debiteringslängd, föreslagen utdebitering Kr 500:- per
andel för verksamhetsåret 2017 - 2018, 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.

Roland Hansson, Tommy Nilsson och Bo Svensson
omvaldes för en period om 2 år. Per Hildingsson, Jan
Lindsjö, Lars Persson och Karl Magnus 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

§ 17 Val av valberedning

Mötet omvalde Monica Mattsson och nyvalde Karin
Schmidt som valberedare. Karin utsågs också till
Sammankallande. En plats i Valberedningen är vakant
och förslag till kandidat emotses
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§ 18 Kungörande av

årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet kommer att kungöras inom 14
dagar på ansla!stavlan vid f.d. affären Matöppet samt
på Internet på ägföreningens hemsida
www.hemmes~ovsvagforening.se

§ 19 Övrigt

Roland Hansson tackade Thomas Cohn och Jan Lindsjö
för sina deras insatser som mötesordförande respektive
mötessekreterare.

§ 20 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet och riktade ett tack till
alla närvarande deltagare.

Hemmeslöv i juli 2017
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MirJa Ljungkvist
vald justerare

// Bilaga:
1: Pågående och Planerad Verksamhet 2017-2018
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PÅGÅENDE OCH PLANERAD VERKSAMHET 2017 - 2018
Vägar
Löpande verksamhet
Hyvling och <lammbindning av grusvägar.
Underhåll i form av reparation av potthål och förstärkning av stödkanter, spolning av
gatubrunnar, skötsel gatu- och trafikskyltar mm.
Kantskärning av vägrenar för att skydda asfalten och underlätta vattenavrinning.
Bevakning och åtgärder avseende siktskymmande och hindrande växtlighet, trafiksäkerhet.
Snöröjning, halkbekämpning och sopning enligt nuvarande standard.
Särskilda åtgärder under verksamhetsåret
Nyasfaltering av Grönfinksvägen, Duvvägen, Movägen, Stugvägen under hösten 2017.
Ny toppbeläggning samt justering av vägbredden på S Rundvägen mellan Viaduktvägen och
Meteorvägen.

Grönområden
Röjning och klippning av gångstigar och grönområden.
Skötseln av strandskogen och röjning längs strandstigen.
Öppna upp, en ej underhållen, stig mot Tuvelyckan.

Övrigt
Gatubelysning färdigställs på Hed-, Grönfinks- och Duvvägen samt kompletteras på
Rågångsvägen, dessa åtgärder pågår.
Fortsatta överläggningar med kommunen om utbyggnad och finansiering av gatubelysning,
Vägföreningen prioriterar Holmgrens väg med omkringliggande vägar.
Löpande kontakter med kommunen avseende planer och andra aktiviteter, aktuellt Heden,
Tuvelyckan, GC-vägar till nya järnvägsstationen.
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