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Styrelsen har under året haft 10 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 andelstal är beslutade enligt Lantmäteriförrättning 2001-05-23. Fastigheter med Helårsboende
andelstal 1, Sommarboende 0,75. Fastighet med direktutfart till Tångvägen (hela sträckan) och Haverdalsvägen
(från Kustvägen till Båtabacken.) Dessa är Trafikverkets vägar, därför reduktion med 0,25. Helårsboende
andelstal 0,75 för Sommarboende 0,5. För Haverdalsbyn, Ankerbyn, Tångvägen 2, hyresfastigheterna
Haverdalsvägen/Smeavägen och Särdalsvägen är andelstalet 0,5. Tomt 0,1 minimidebitering 100 kr.
Om fastighetens användning förändras så ändras andelstalet. Ex tomt 0,1 till helårsboende 1.
Varje år beslutar årsmötet om utdebitering, för nästkommande år. Beslutet på årsmötet 2013 gäller
utdebitering 2014.
Utökad gatubelysning
Under 2013 har 10 gatubelysningsstolpar satts upp till en kostnad av 242 500 kr. Prioriteringen var starkt
trafikerade vägar och längre gatusträckor som helt saknar belysning. Totalt 2006 – 2013 har 68 satts upp.
Träd och grenar som växer över vägen.
Vägföreningen har under året tagit bort träd och grenar som växt över vägarna, på mark som vägföreningen har
rådighet över. Det innebär att fri höjd över körbanor ska vara 4,6 meter samt över cykelbanor 3,2 m
Asfaltering i Haverdal.
Flera sträckor har fått ny asfalt under året. Stor del av Klövervägen. Smeavägen kring Haverdalsvägen till
Tångvägen. Skepparegränd, del av Skallbergsgränd. Samt Särdalsgränd som inneburit att det mångåriga
problemet med ytvatten från vägen har åtgärdats.
Snöröjning
Under året har vi sandat och snöröjt på sträckor som Teknik- och Fritidsförvaltningen inte längre prioriterar.
Övrigt som utförts under året
 Nedfallna träd på vägarna har tagits bort och vid gatubelysning har skymmande grenar sågats ner.
 Vägföreningens hemsida besökets 3634 gånger under 2013. Vi tycker det är bra att många besöker
hemsidan, för att informera sig om pågående verksamhet. Målet är att uppdatera hemsidan 2 – 4 ggr/år.
Skolans trafiksituation
Under det gångna året har vi förbättrat trafiksituationen runt skolan med av- och påstigningsplats och P-platser.
Det som återstår är att återvinningsstationen flyttas in mot skogen genom 90 graders vridning. Det kommer att
innebära att parkeringsplatsen för återvinningsstationen blir bredare. Vi kommer också att markera med streck
hur Klövervägen går.
Hastighetsdämpande åtgärder under 2013
 Avsmalnande väg med vita stolpar på Smeavägen, vid övergången Bäckastigen. Varningsskyltar för
gående är placerade vid Bäckastigen. De vita stolparna togs bort i samband med asfalteringen. De
kommer att återplaceras under våren när asfalteringen är klar.
 30 km bågskylt med avsmalnande väg mitt på Tore Gudmarssons väg.
 Fågelvägen vid övergången Bäckastigen har vita stolpar satts upp för att markera övergången.
 Trafikdämpande gupp på Stenhuggarevägen vid utfarten till Klövervägen.

Målning av fållorna på Cavalls stig
Under sommaren har fållorna målats gula med röda fält. Fastighetsägarna utmed Cavalls stig uppmanas att håll
häckarna inom tomtgränsen. Stigen är 3 m bred enligt Byggnadskontoret.
Skallens Norberg
Vägföreningen har med hjälp av frivilliga krafter rensat i stora stenbrottet. 2 bord med sittplatser finns i Stora
stenbrottet. Stigarna har markerats upp bättre, så att man kan gå runt hela berget. På stora utsiktsplatsen har ett
trädäck anlagts med 2 bord och plats för 16 personer varav 2 rullstolsbundna, samt ett bord på stenhällen.
Handikappstigen har justerats. I Stora dammen har vi sett 5 st. Salamandrar (vattenödlor). Skyltar vid ingångarna
är uppsatta med information om stigar och stenhuggarekulturen. Smeavägens backe i norra del har röjts så att
man tydligt ser stenhögarna efter stenbrytningen och huggplatser för gatsten. ”Pulkabacken” vid Stenbrottsvägen
har förbättrats med hjälp av frivilliga ungdomar.
Vägföreningen vill framföra ett stort tack till Stig Knutsson och Bengt Thuresson som lagt många veckors arbete
på att få berget till en vacker rekreationsplats för alla. Nu har vi nästan nått målet med tillgänglighet för alla. Samt
att de som bor vid berget hjälper till att hålla slyet borta. Skall träd fällas, skall först styrelsen kontaktas.

Tack till alla medlemmar!
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret.
Styrelsen i Haverdalsstrands vägförening

Hastigheten i hela Haverdal är högst

30 km i timmen. Detta för allas säkerhet.

Påkörd i 30 km/tim motsvarar ett fritt fall på 3 m och chansen att överleva är stor. (Källa Trafikverket)
Påkörd i 50 km/tim motsvarar ett fritt fall på 10 m och chansen att överleva är minimal.

ADRESSÄNDRING, FÖRSÄLJNING ELLER ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET
Anmälan görs skriftligen, med formuläret på Hemsidan, e-mail el brev till:
Haverdalsstrands vägförening
Organisationsnummer: 717905-4882
Blåklintsvägen 14
305 71 Haverdal
Tfn 0703 – 37 55 11
Måndagar 17.00 – 19.00
mailadress: haverdal30571@yahoo.se
eller vår hemsida www.haverdalsstrandsvagforening.se

Kallelse till årsmöte
Plats: Annie´s Gård
Datum: Lördagen den 1 mars 2014. Tid: Klockan 10.00.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Årsmötets öppnande.
Val av ordförande för stämman.
Val av sekreterare för stämman.
Fastställande av dagordning.
Årsmötets behöriga utlysande.
Val av två justerare att jämte ordförande justera
årsmötesprotokollet, tillika rösträknare.
Styrelseberättelse för det gångna året.
Revisionsberättelse för det gångna året. Tillgänglig hos
Monika Nylander.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av styrelsens ärende:
A. Anlägga gång och cykelbana utmed Tore Gudmarssons väg.
B. Lantmäteriförrättning för GC-banan.
Behandling av inkomna motioner.
Styrelsen tillhanda senast den 15 feb 2014.
Granskning av styrelsens förslag till inkomst – och utgiftsstat
samt debiteringslängd.
Beslut om utdebitering av medlemsavgifter för 2015.
Beslut om arvoden för nästkommande styrelse och revisorer.
Val av två styrelsemedlemmar för två år:
Kvarstående:
Lars-Erik Lorentzson, Tommy
Bengtsson(2013, 2014).
Avgående:
Lena Weibull, Monika Nylander,
Gösta Ivansson. (2012, 2013)

16. Val av styrelseordförande för ett år.
17. Val av tre suppleanter för ett år:
Avgående:
Håkan Fällgren, Anna Melin, Anna Sköld.
18. Val av revisor för två år:
Kvarstående:
Lennart Eriksson. (2013, 2014).
Avgående:
Marie – Louise Westerberg (2012, 2013)
19. Val av revisorssuppleant för två år:
Kvarstående:
Öivind Lunder (2013, 2014)
Avgående:
Inga-Lill Siming (2012, 2013)
20. Val av valberedning för två år:
Kvarstående:
Åke Nilsson och Ulla-Christine Svensson
(2013, 2014)
Avgående:
Göran Henriksson (2012, 2013).
21. Övriga frågor.
22. Tillkännagivande av justering av årsmötesprotokollet.
23. Nästa årsmöte. 2015-03-07 Kl. 10.00, Annie´s Gård
24. Årsmötets avslutande.
Ärende, motioner och övriga inlämnade frågor finns hos Monika
Nylander Blåklintsvägen 14 efter den 15 februari 2014.

