Hemsida på internet:

http://www.haverdalsstrandsvagforening.se

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Suppleanter:

Lena Weibull
Jennie Cederholm
Monika Nylander
Gösta Ivansson
Tommy Bengtsson
Håkan Fällgren, Anna Sköld, Lars-Erik Lortentzson

Revisorer:
Gert Persson, Lennart Eriksson
Revisorsuppleant: Marie-Louise Westerberg, Öivind Lunder
Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.
Gatubelysningen i Haverdal
På Särdalsvägen, Stenbrottsvägen och Tångvägen har 11 gatubelysningsstolpar satts upp.
Prioriteringen var starkt trafikerade vägar och längre gatusträckor som helt saknar belysning.
Vi gjorde en plan för var gatubelysningen 2004 och har den som riktlinje.
På årsmötet 2010 togs beslut om extra utdebitering med 200 kr per fastighet. Samma debitering för
tomt, sommar- och åretruntboende.
Motivet för beslutet är: om Halmstad kommun tar över Vägföreningens ansvar, skall Haverdal ha en
”godkänd kommunal standard”. I annat fall kan fastighetsägarna debiteras för merkostnaderna.
Jämför dagvattenkostnaden som är en del av denna standardhöjning.
Teknik- och fritidsförvaltningen (TF) har påbörjat byte av belysningsarmatur till mer energisnåla (gult
sken) på alla gamla armaturer.
Gångbana utmed Haverdalsvägen
Den sista delen av gång- och cykelbanan ner till stranden anlades tillsammans med Trafikverket.
Det som återstår är markeringar som ska målas på vägbanan. Målningen kommer Trafikverket att
utföra i samband med annan asfaltering som Trafikverket har planerat på Haverdalsvägen.
Träd och grenar som röjts under året utmed vägarna.
Styrelsen har under året tagit ner ett antal träd och grenar utmed vägarna samt inom grönområdena.
Arbetet fortsätter kontinuerligt. Vi är tacksamma om fastighetsägare håller ner träd och buskar på
respektive tomt, för att få fri sikt i korsningar och ta bort grenar som skymmer gatubelysning.
Styrelsen har under våren och sommaren kontaktat ett antal fastighetsägare för att informera om vilka
regler som gäller för växtlighetens höjd i vägkorsningar. Byggnadsnämnden kan ålägga fastighetsägare att följa anvisningarna enligt Plan- och bygglagen 3 kap 17 §.
Fastighetsägarna är skyldiga att hålla ner häckar i vägkorsningar så att sikten blir fri. Högsta höjd 80
cm, 10 m åt varje håll i vägkorsningen.
Med egen insikt kan du bidra till andras utsikt.
Se gärna på vår hemsida för mer information. http://www.haverdalsstrandsvagforening.se/
Underhåll av parkeringsplatsen Båtabacken
Under året har gräset klippts på parkeringen så att hela gräsytan har kunnat användas till parkering.
Under 2010 har denna och de andra parkeringarna använts flitigt.
Vinterväghållningen
TF har ansvar för Vinterväghållningen. Vi hade ett möte med ansvarig på TF den 3 dec 2007 för att gå
igenom vilka vägar som skall plogas. Under 2010 har förändringar till det sämre skett utan att vi blivit
kontaktade. Det gällde bl.a. sk stickvägar som tidigare plogades. Kontakt togs med kommunjuristen
om vad som gällde vid muntliga avtal.
Enligt kommunjuristen gällde den standard som tidigare har gällt. Denna standard gäller tills man
kommer överens om annat. Det är en s.k. de facto-standard.
Dagvatten
Under 2010 har etapp 2 påbörjats och kommer att slutföras under 2011. Någon gång under 2011 startar
etapp 3 (Smeavägen söderut från Fasanvägen). I samband med dagvattenutbyggnaden 2010 har
vägföreningen bekostat 8 dagvattenbrunnar. Antalet dagvattenbrunnar är inte fastställt för 2011.
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Hastighetskontroll på Fågelvägen och Särdalsvägen
Vägföreningen genomförde en trafikräkning och hastighetskontroll på Fågelvägen och Särdalsvägen
enligt uppdraget från årsmötet.
Resultatet av 2 dagars mätning på Fågelvägen. Antal bilar som passerade var 152 respektive 159.
Medelshastigheten på Fågelvägen var 25 km/tim och högsta hastigheten var 34 km/tim.
Resultatet av 2 dagars mätning på Särdalsvägen. Antal bilar som passerade var 365 respektive 415.
Medelshastigheten på Särdalsvägen var 41 km/tim och högsta hastigheten var 53 km/tim.
Vi valde också Särdalsvägen för att den är en av fyra långa vägar i Haverdal. De övriga är
Smeavägen, Haverdalsvägen och Tångvägen.
Övriga väghållningsåtgärder
Målat vägmarkeringar på den nyasfalterade sträckor såsom stopp och lämna företräde.
Rapporterat till TF om problem som skall åtgärdas vid och på vägarna. Framförallt är det s.k. potthål,
slocknad gatubelysning och växtlighet som ingår i TF driftsåtagande. Året som helhet har samarbetet
med TF fungerat bra. Viktig är att meddela TF om problem, potthål m.m. Skulle skada uppkomma och
TF har fått information om problemet så kan TF ersätter skadan.
Förbudsskylt för tung trafik har satts upp på Skallbergsvägen i närheten av Gummes backe.
Sommarmötet 28 juni 2010
Styrelsen informerade om åtgärder som har genomförts samt skall genomföras under 2010. 19 närvarande.
• I samband med utbyggandet av dagvatten har sand lagts intill vägen. Detta för att gräs inte
skall växa på vägbanan och hindra vatten att rinna av.
• En traditionsenlig fråga kom upp det var hastigheten 30 km eller högre. Vägföreningens syn
på hastigheten är att vi skall ha kvar hastigheten 30 km. Det är fler fördelar än nackdelar.
Tidsbesparingen är mycket marginell. I stort är det en attitydfråga och säkerhetsfråga.
Fastighetsägarna på mötet var positiva till 30 km.
• Mötet avslutades med en extra stämma avseende stadgeändring:
Motion skall inlämnas före den 15 feb istället för sista februari.
Ändring av postnummer. Båda punkterna beslutades enligt styrelsens förslag.
Se särskilt protokoll.
Tack till alla medlemmarna
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret.
Styrelsen i Haverdalsstrands vägförening
HJÄLP OSS HÅLLA VÅRT HAVERDAL NATURSKÖNT MED FRIA STRÖVOMRÅDEN
Vi rekommenderar att använda ÅTERVINNINGSSTATIONEN Flygstaden i Halmstad.
Den är öppen hela året måndag – fredag 07.00 – 18.00 och lördag och söndag 09.00 – 15.00. Glöm inte att binda lasten.

FÖRSÄLJNING ELLER ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET
Anmälan görs till:
Haverdalsstrands vägförening
Blåklintsvägen 14
305 71 Haverdal
Tfn 0703 – 37 55 11
eller vår hemsida http://www.haverdalsstrandsvagforening.se/
mailadress: haverdal30571@yahoo.se

