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Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.
Medlem i Haverdalsstrands vägförening
Alla fastigheter, inklusive arrendefastigheter, inom GA 5, GA 3 och GA 7 (GA = Gemensamhetsanläggning) är
medlemmar i Haverdalsstrands Vägförening. Medlemskapet är obligatoriskt för samtliga fastigheter.
Beslutet för andelstalen
Följande andelstals är beslutade enligt Lantmäteriförrättning 2001-05-23. Fastigheter med Helårsboende
andelstal 1 (700 kr), Sommarboende 0,75 (525 kr). Fastighet med direkt utfart till Tångvägen (hela sträckan)
och Haverdalsvägen (från Kustvägen till Båtabacken), är Trafikverkets vägar och har en reduktion med 0,25.
Helårsboende andelstal 0,75, Sommarboende 0,5 (350 kr). Haverdalsbyn, Ankerbyn och Tångvägen 2, har
andelstal 0,5. Hyresfastigheterna Haverdalsvägen/Smeavägen och Särdalsvägen andelstal 0,5.
Tomt 0,1 minimidebitering 100 kr.
Om fastighetens användning förändrats så ändras andelstalet. Ex tomt 0,1 till helårsboende 1.
Varje år beslutar årsmötet om avgiften för nästkommande år. Beslutet på årsmötet 2018 gäller avgiften 2019.
Utökad gatubelysning
Under 2017 har 10 gatubelysningsstolpar satts upp till en kostnad av 311 250 kr. .
Totalt har 123 gatubelysningsstolpar satts upp 2006 – 2017. Nu har vi 25 – 30 kvar.
Träd och grenar som växer över vägen
Fri höjd över körbanan skall vara 4,6 meter samt över cykelbana 3,2 meter. Vägföreningen har under året tagit
bort träd och grenar som växt över vägar i området. Fastighetsägare ansvarar för att träd växer inom fastigheten
och inte över vägen. Kommunen har under augusti slaghackat ett antal diken i området.
Trafiksäkerhetsåtgärd Haverdals Fågelväg – Tångvägen
Under våren satte Vägföreningen upp en vägspegel på Tångvägen – Haverdals Fågelväg så att
utfarten/sikten blev säkrare/bättre. Samt ändrade utfarten till Tångvägen med att lämna företräde från
Haverdals Fågelväg.
Vid Bäckastigen – Smeavägen har vi anlagt ett farthinder i form av busskudde.
Vattenavrinning vid farthinder
Vägföreningen har problem vid farthinder/gupp på många vägar. Vattnet samlas framför guppet och rinner inte bort,
på vintern bildas is. Kommunen har hittills inte åtgärdat problemet utan vi har testat vid ett gupp med att leda vattnet
ner i en liten ”stenkista” med gott resultat. Viktigt är att bilar inte parkerar på stenkistan så att hålet täpps igen.

Hastighetsdämpande åtgärder under 2017
Den digitala hastighetstavlan flyttas runt i Haverdal för att samla hastighetsstatistik på vägar i Haverdal. Tyvärr
är det sorglig läsning. Respekten är mycket dålig. Särdalsvägen 58 högsta hastigheten kl 17 var 105 km.
18% höll 30 km. Klövervägen 18. kl 19, 105 km, kl 10, 103 km, 16 % höll 30 km. Klövervägen utanför
skolan kl 21, 85 km kl. 13, 69 km. 25 % höll 30 km.
Detta tycker vi är skrämmande siffror. Speciellt utanför skolan där det dagligen passerar ca 1000 bilar i snitt.
För att få ner hastigheten har vi lagt ut Z-sniglar som har bra effekt på hastigheten. Tyvärr har leverantörens
fästen inte fungerat som det var tänkt utan de har släppt vid hindren.
Med den dåliga respekten för hastigheter i Haverdal måste vi hitta andra åtgärder i form av kraftiga gupp som
håller ner hastigheten. Så det blir att vänja sig vid en guppig färd på vägarna i Haverdal.
VISA RESPEKT FÖR HASTIGHETEN 30 KM, FÖR ALLA SOM ANVÄNDER VÄGARNA.

Tore Gudmarssons väg, räddningsväg och sommarparkering
Vägföreningen har satt upp skyltar för att förhindra parkering på ”räddningsvägen”. Detta har respekterats av
bilisterna, vilket är mycket positivt.
Tyvärr är det för många som inte ser hastighetsskyltarna och sin egen hastighetsmätare utan kör mycket
över 30 km. Vi testade s.k. Z-sniglar utanför sommarbyn och vid Kvarnvägen. De fick avsedd effekt på
hastigheten.
Asfaltering av vägar
I början av hösten asfalterade kommunen Vallmovägen, Prästkragsvägen, Blåklocksvägen och Blåsippsvägen
samt på flera andra vägar som förbättrades helt eller delvis. Kostanden blev ca 720 000 kr.
Skallens Norberg
Vägföreningen har under 2017 utfört mindre åtgärder i området. Död ved har sparats på många platser, så att
den biologiska mångfalden kan utvecklas i området. Salamandrarna har återkommit till stora dammen.
Tyvärr har det vandaliserats på berget genom att elda, förstöra bänkar och såga ner grenar vid träddäcket.
Vi behöver hjälp av frivilliga för att få ett bra rekreationsområde. Under 2018 behöver vi ta bort mycket sly.

RESPEKTERA 30

km GÄLLER HELA HAVERDAL !

Gående och cyklister använd

reflexväst vid mörker så att ni syns bra.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret.
ADRESSÄNDRING, FÖRSÄLJNING ELLER ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET
Anmälan görs skriftligen, med formuläret på Hemsidan, e-mail eller brev till:
Haverdalsstrands vägförening
Blåklintsvägen 14
305 71 Haverdal
Mailadress: haverdal30571@yahoo.se eller vår hemsida www.haverdalsstrandsvagforening.se
Telefonnummer 0709 – 54 92 11 Lena Weibull.

Kallelse till årsmöte
Plats: Annie´s Gård
Datum: Lördagen den 3 mars 2018. Tid: Klockan 10.00.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Årsmötets öppnande.
Val av ordförande för årsmötet.
Val av sekreterare för årsmötet.
Fastställande av dagordning.
Årsmötets behöriga utlysande.
Val av två justerare att jämte ordförande justera
årsmötesprotokollet, tillika rösträknare.
Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året.
Revisionsberättelse för det gångna året.
Tillgänglig hos Monika Nylander.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av styrelsens ärende:
Behandling av inkomna motioner.
Styrelsen tillhanda senast den 15 feb.
Granskning av styrelsens förslag till inkomst – och
utgiftsstat samt debiteringslängd.
Beslut om utdebitering av medlemsavgifter för 2019.
Beslut om arvoden för nästkommande styrelse och
revisorer.

Sommarmöte. Måndagen den 25 juni 2018 kl 18.00
Plats: Annies Gård

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

Val av två styrelsemedlemmar för
två år:
Kvarstående: Lars-Erik Lorentzson, Tommy Bengtsson
(2017, 2018)
Avgående: Lena Weibull, Monika Nylander, Gösta
Ivansson. (2016, 2017)
Val av styrelseordförande för ett år.
Val av tre suppleanter för ett år:
Avgående: Håkan Fällgren, Linda Rick, Anna Sköld.
Val av revisor för två år:
Kvarstående: Lennart Eriksson. (2017, 2018).
Avgående: Marie – Louise Westerberg (2016, 2017)
Val av revisorssuppleant för två år:
Kvarstående: Öivind Lunder (2017, 2018)
Avgående: Inge Emanuelsson (2016, 2017)
Val av valberedning för två år:
Kvarstående: Åke Nilsson och Ulla-Christine Svensson
(2017, 2018)
Avgående: Göran Henriksson (2016, 2017)
Övriga frågor.
Tillkännagivande av justering av årsmötesprotokollet.
Nästa årsmöte. 2019-03-02 Kl. 10.00, Annie´s Gård
Årsmötets avslutande.

