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Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Suppleanter:

Lena Weibull
Lars-Erik Lorentzson
Monika Nylander
Gösta Ivansson
Tommy Bengtsson
Håkan Fällgren, Anna Sköld, Linda Rick

Revisorer:
Marie-Louise Westerberg, Lennart Eriksson
Revisorssuppleant: Öivind Lunder, Inge Emanuelsson
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 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 2017 gäller avgiften 2018.
Utökad gatubelysning
Under 2016 har 16 gatubelysningsstolpar satts upp till en kostnad av 287 500 kr. 6 av dessa har kommunen bytt.
Samtidigt bytte EON luftledningar till markledning på Skogsfruvägen. Prioritering nu, är gatusträckor som saknar
gatubelysning. Totalt har 113 gatubelysningsstolpar satts upp 2006 – 2016. Nu har vi 35 – 40 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 vägarna på bl.a. Särdalsvägen och i hörnen på flera vägar. Kommunen har
slaghackat ett antal diken i området.
Stigarna från Särdalsvägen till Stenvägen och från Stenvägen till Cavalls gränd har grusats
Motion till årsmötet om att grusa stigarna från Stenvägen - Cavalls gränd och Särdalsvägen till Stenvägen.
Årsmötet biföll motionen. Stort tack till fastighetsägarna Sven Strömberg och Thomas Nilsson, som grusade
Stenvägen – Cavalls gränd med skyffel och skottkärra.
Gång och Cykelväg
Efter mötet med referensgruppen för GC-vägen beslöt styrelsen att föreslå årsmötet att inte genomföra projektet.
Detta för att vi inte kan finansiera projektet.

Hastighetsdämpande åtgärder under 2016
De vita stolparna på Smeavägen och Särdalsvägen sänkte genomsnittshastigheten. Tyvärr körde bussar från
Hallandstrafiken/Arriva och lastbilar på dessa så att de gick sönder. Även gående och ungdomar knäckte några.
Så förståelsen för denna åtgärd är liten bland en del trafikanter som kör i Haverdal och SKALL hålla högst 30 km.
Den digitala hastighetstavlan som idag finns på Särdalsvägen skall flyttas runt i Haverdal för att samla
hastighetsstatistik på vägar i Haverdal och sänka hastigheten. Tyvärr har företaget som levererar den inte fått
ordning på statistikmodulen. Men vi hoppas att det är löst till årsmötet. Åtgärderna är till för att trafikanterna skall
hålla 30 km i Haverdal och för att skapa en tryggare tillvaro för gång- och cykeltrafikanterna. Som det är idag är
det ett antal fordon som kör både 60 och 70 km på våra vägar. Utanför idrottshallen har vägföreningen i
samråd med skolan satt s.k. Z-sniglar som gör att bilarna måste köra sakta på Vekalyckavägen.

Asfaltering av sista sträckan på Klövervägen/Hallandsleden
I slutet av juni, början av juli asfalterade vägföreningen tillsammans med Trafikverket sista delen av
Klövervägen så återvändsgatan/gång & cykelvägen/Hallandsleden blev grusfri väg.
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.
Skallens Norberg
Vägföreningen har under 2016 utfört mindre åtgärder i området. Död ved har sparats på många platser, så att
den biologiska mångfalden kan utvecklas i området. Salamandrar har återkommit till stora dammen.
Vi behöver hjälp av frivilliga så att området kan förbli ett bra rekreationsområde.
Varje lördag mellan kl 9 – 12 röjer vi och gör fint i området. Samling utsiktsplatsen från 4 februari – 20 maj.

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
Tfn. 0703 – 37 55 11 tisd. 17.00 – 19.00

Kallelse till årsmöte
Plats: Annie´s Gård
Datum: Lördagen den 4 mars 2017. 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 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:
Förslag GC-vägprojektet läggs ner och referensgr. upplöses
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 2018.
Beslut om arvoden för nästkommande styrelse och revisorer.
Val av två styrelsemedlemmar för två år:
Kvarstående:
Lena Weibull, Monika Nylander, Gösta
Ivansson. (2016, 2017)
Avgående: Lars-Erik Lorentzson, Tommy Bengtsson (2015,
2016)

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:
Marie – Louise Westerberg (2016, 2017)
Avgående:
Lennart Eriksson. (2015, 2016).
19. Val av revisorssuppleant för två år:
Kvarstående:
Inge Emanuelsson (2016, 2017)
Avgående:
Öivind Lunder (2015, 2016)
20. Val av valberedning för två år:
Kvarstående:
Göran Henriksson (2016, 2017)
Avgående:
Åke Nilsson och Ulla-Christine Svensson
(2015, 2016)
21. Övriga frågor.
22. Tillkännagivande av justering av årsmötesprotokollet.
23. Nästa årsmöte. 2018-03-03 Kl. 10.00, Annie´s Gård
24. Årsmötets avslutande.

