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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. Fastighet utmed Tångvägen (hela sträckan) och Haverdalsvägen
(från Kustvägen till Båtabacken). Dessa är Trafikverkets vägar därför reduktion med 0,25. Helårsboende
andelstal 0,75, Sommarboende 0,5. Haverdalsbyn, Ankerbyn och Tångvägen 2 andelstal 0,5.
Hyresfastigheterna Haverdalsvägen/Smeavägen och Särdalsvägen andelstal 0,5. Tomt 0,1 minimidebitering
100 kr. Har 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 2015 gäller avgiften 2016.
Utökad gatubelysning
Under 2015 har 16 gatubelysningsstolpar satts upp till en kostnad av 320 000 kr. Nu är vi klara med
gatubelysning på prioriterade områden. Ny prioritering är längre gatusträckor som helt saknar belysning.
Totalt har 97 gatubelysningsstolpar satts upp under 2006 – 2015.
Träd och grenar som växer över vägen
Fri höjd över körbanor ska vara 4,6 meter samt över cykelbanor 3,2 meter. Vägföreningen har under året tagit
bort träd och grenar som växt över vägarna.
Rullstolsanpassad stig till stora utsiktsplatsen
Under början av året rullstolsanpassade vägföreningen stigen från parkeringsplatsen vid Särdalsvägen ut till
den stora utsiktsplatsen ovanför hamnen. Stigen har använts mycket vid vackert väder och fina solnedgångar.
Detta har ökat tillgängligheten till utsiktsplatsen
Cykel och Gångvägen
Styrelsen har under det gångna året arbetat med att hitta lösningar när det gäller finansieringen av Cykel och
Gångvägen. Kommunrådet Henrik Oretorp har involverats och träffat oss på plats. Cykel och Gångvägen Tångvägen
- Tore Gudmarssonsväg skulle kunna bli en förlängning av C-G vägen från Harplinge och också Kattegattsleden.

Hastighetsdämpande åtgärder under 2015
Avsmalnande väg med vita stolpar på Smeavägens och Särdalsvägens busshållplatser och ett par andra ställen
sattes upp i början av året. Åtgärderna upplevs som att genomsnittshastigheten sänkts på dessa vägar.
Åtgärderna är till för att trafikanterna skall hålla 30 km i Haverdal och för att skapar en tryggare tillvaro för gångoch cykeltrafikanterna.
Grönområdet vid Stabbes väg
Länsstyrelsen fick under 2015 bidrag för att öppna upp landskapet på grönområdet. Sly och buskage har tagits
bort på grönområdet mellan Stabbes väg – Smeavägen.
Övrigt under året
Nedfallna träd på vägarna har tagits bort och vid gatubelysningen har skymmande grenar sågats ner.
Under början av året ändrades design på hemsidan för att underlätta uppdateringar och förändringar.

Skallens Norberg LONA-projektet utvärderades 2015.
Vägföreningen har genomfört det 3-åriga LONA-projektet ”Skallens Norberg, rekreationsområde med
stenhuggarekultur”. Projektet avslutades den siste december 2014. Utvärdering gjordes under 2015 och
lämnades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen godkände hela projektet och betalade ut det sista bidraget till
vägföreningen. Projektet har bl.a. innefattat: röjning i skogen och i det stora stenbrottet som blivit väl synligt med
bänkar och informationstavla om stenbrytningen i området. På en stenflishög har en stenhuggare-arbetsplats
byggts upp med en trätunna och vindskydd. Död ved har sparats på många platser, så att den biologiska
mångfalden kan utvecklas i området. Stigarna har tydligt markerats i området. Vid ingångarna finns
informationstavlor om Skallens Norberg. Vi är stolta över att tillgängligheten är mycket bra genom den
rullstolsanpassade stigen från Stenhuggarevägen till utsiktsplatsen med trädäcket och träbord.
Tyvärr har viss skadegörelse gjorts på några platser i samband med grillning i stenbrotten och på info-tavlor.
Vi behöver hjälp av frivilliga så att området kan förbli ett bra rekreationsområde.

OBS!!! 30 KM GÄLLER HELA HAVERDAL !!!
RESPEKTERA 30

KM SÅ RISKERAS INTE ANDRAS HÄLSA/LIV.

Tack till alla medlemmar!
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret.
Styrelsen i Haverdalsstrands vägförening
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
Tfn. 0703 – 37 55 11 tisd. 17.00 – 19.00

Kallelse till årsmöte
Plats: Annie´s Gård
Datum: Lördagen den 5 mars 2016. 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.
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 2017.
Beslut om arvoden för nästkommande styrelse och revisorer.
Val av två styrelsemedlemmar för två år:
Kvarstående: Lars-Erik Lorentzson, Tommy Bengtsson (2015,
2016)
Avgående Lena Weibull, Monika Nylander, Gösta Ivansson.
(2014, 2015)

16. Val av styrelseordförande för ett år.
17. Val av tre suppleanter för ett år:
Avgående: Håkan Fällgren, Linda Rick, Anna Sköld.
18. Val av revisor för två år:
Kvarstående: Lennart Eriksson. (2015, 2016).
Avgående: Marie – Louise Westerberg (2014, 2015)
19. Val av revisorssuppleant för två år:
Kvarstående: Öivind Lunder (2015, 2016)
Avgående: Inge Emanuelsson (2014, 2015)
20. Val av valberedning för två år:
Kvarstående: Åke Nilsson och Ulla-Christine Svensson (2015,
2016)
Avgående: Göran Henriksson (2014, 2015)
21. Övriga frågor.
22. Tillkännagivande av justering av årsmötesprotokollet.
23. Nästa årsmöte. 2017-03-04 Kl. 10.00, Annie´s Gård
24. Årsmötets avslutande.
Motioner och övriga inlämnade frågor från medlemmarna finns hos
Monika Nylander Blåklintsvägen 14, efter den 15 februari 2015.

