Hemsida på internet:

http://www.haverdalsstrandsvagforening.se
Verksamhetsinriktning 2014 och framåt
Gatubelysning
Under 2014 planeras investeringar i gatubelysning till minst samma kostnad som 2013.
2006 - 2013 har vi investerat i 68 nya gatubelysningsstolpar och det återstår ca 55.
Förändring av återvinningsstationen på Klövervägen
Trafiksituationen vid skolan har förbättrats under 2013. Vägföreningen tillsammans med skolan,
kommunen och Trafikverket genomfört åtgärderna med parkeringarna. Under 2014 kommer vi att
fortsätta verka för att olika åtgärder som kan förbättra trafiksituation runt skolan. Därför planerar vi
tillsammans med kommunen ändra på återvinningsstationen placering så att området blir större och
behållarna flyttas i 90 graders vinkel in mot skogen. Detta räknar vi med att få positiv effekt på
trafiksituationen på Klövervägen
Hastighetsdämpande åtgärder
Under det gångna året har styrelsen diskuterat placering och utformning av hastighetsdämpande
åtgärder på bl.a. Tore Gudmarssons väg, Smeavägen och Särdalsvägen. Samtal med Teknik och
Fritidsförvaltningen pågår om lämpligt tillvägagångssätt och vår ambition är att få åtgärderna till stånd
under närmsta åren. Några åtgärder utfördes under 2013.
Skallens Norberg
Vägföreningen äger Skallens Norberg vilket innebär att alla fastighetsägare som tillhör vägföreningen
indirekt är delägare av Skallens Norberg. Vi har fått LONA-bidrag av Länsstyrelsen för att göra
Skallens Norberg mer tillgängligt och visa på stenhuggare kulturen som finns på berget. Utsiktsplatsen
ger vidsträckt utsikt över fälten, Särdals kvarn och Kattegatt. Stenbrottet ger en bild av vilket arbete
som utfördes på berget under början av 1900-talet.
Målet vägföreningen har med berget är att få så många medlemmar som möjligt delaktiga i arbetet. Vi
behöver hjälp med röjning av sly och övrigt som behövs för att öka tillgängligheten och trivseln. Göra
stigarna framkomliga och mycket annat. Pulkabacken mer lätt att åka på. Lämna förslag till aktiviteter
som bidrar till att utveckla området. I år är sista året som vi får LONA-bidrag för Skallens Norberg.
Gångstigarna vid hamnen och den stora utsiktsplatsen
Stigen från Särdalsvägen till hamnen planeras rustas upp under våren. Genom att förbättra underlaget
på stigen. I skyfallen 2013 rann mycket av gruset bort. Vägföreningen kommer bl.a. att ta bort grenar
som växer utmed stigarna från hamnen upp till utsiktsplatsen.
Gång- och cykelbana utmed Tångvägen – Tore Gudmarssons väg
Ett flerårigt projekt tillsammans med Trafikverket, Halmstad kommun och Kulla vägförening. Projektet är
inriktat på att under ett antal år anlägga en gång och cykelväg från Kustvägen utmed Tångvägen och
Tore Gudmarssons väg ner till stranden. Genom att många är inblandade kan det dra ut på tiden.
För att projektet skall vara möjligt att genomföra måste Vägföreningen få bidrag från kommunen
och/eller staten. När allt är klart med kostnader och bidrag, skall beslut fattas om hur mycket pengar
varje organisation skall tillför.

