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Lena Janson, ordförande 
Rolf Petersson, vice ordförande 
Dick Staffas, sekreterare 
Magnus Holmqvist, kassör. 
Ingemar Glave 
 
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna 
2. Genomgång av föregående protokoll som lades till handlingarna 
3. Inkomna och skickade skrivelser 

o Vägföreningen har besvarat skrivelse angående asfaltering av Rävhallastigen. 
Rävhallastigen kommer ej att asfalteras enligt majoritetens önskan. 

o Vägföreningen har skickat ansökan till kommunen angående bidrag för asfaltering. 
Bidrag har erhållits med en summa av 20% av den totala kostnaden. 

o Skrivelse har skickats till Tekniska Förvaltningen med ansökan om bidrag för 
breddning av Klippvägen. 

o Skrivelse har skickats till kommunchef Per Seldén angående problemen på kort och 
lång sikt med Klippvägen. 

o Det har inkommit en skrivelse angående önskan hastighetssänkande åtgärder utmed 
Nabbavägen.  

o Inkommen skrivelse från ägaren till fastighet Flundrarp 4:185 och 4:184  med begäran 
om att Vägföreningen ska avvakta med ansökan om betalningsföreläggande. 

o Inkommen skrivelse för kännedom från Coco Belfrage där han informerar om att de 
ansökt hos Höganäs kommun om K-märkning av Gudan. 

4. Uppföljning av åtgärder  
o Sopning har ej genomförts på ett tillfredställande sätt. Magnus Holmqvist tar kontakt 

med entrepenören för åtgärder. 
o Breddning av Klippvägen är igång, beräknas vara färdigt den 5/6. Slutlig asfaltering 

av aktuell vägsträcka kommer att ske i samband med nästkommande asfaltering av 
övriga gator. 

o Angående övertagande av Glarhallavägen togs beslut att Vägförening åtgärdar vägen 
på exploatörens bekostnad för att kunna ta över skötselansvaret. Rolf Pettersson 
ansvarar för kontakt med fastighetsägaren för slutligt övertagande av skötsel av den 
nya sträckningen av Glarhallavägen 

o Styrelsen beslutade att Rolf Pettersson ansvarar för att kontakta kommunen för beslut 
om lokala trafikföreskrifter, samt att därefter uppdatera vägskyltningen så att den 
stämmer med aktuella regler. 

o Information på anslagstavlan på Posten. Anslagstavlan ska delas av med tydliggörande 
av vilken yta som är vägföreningens. På anslagstavlan ska det även tydligt framgå hur 
kopior på protokoll kan erhållas. Dick Staffas ansvarar i samråd med Ingemar Glave. 

o Styrelsen beslutade att köpa in dokumentskåp från IKEA. Dick Staffas ansvarar för 
det. 

5. Styrelsen beslutar att Magnus Pierrou blir ansvarig för uppföljning av underhåll av och 
kontakt med den entreprenör som anlitas för de grönområden där Vägföreningen har 
skötselansvar.  



6. Årsmöteshandlingar 
o Bokslut färdigt den 12/6 till revisorer. Verksamhetsberättelse klar samma datum. 
o Verksamhetsberättelse distribueras via mejl till styrelsemedlemmar, synpunkter ska ha 

inkommit senast den 11/6. 
o Styrelsen gick igenom ekonomiskt bokslut, vilket godtogs utan kommentarer. 
o Styrelsen gick igenom förslag på budget vilken godtogs utan kommentarer. 
o Kallelse och utskick. Tryck och distribution sker via Mediaservice. Magnus ansvarar 

för att kallelse och övriga handlingar distribueras till Mediaservice. 
7. Övriga frågor 

o Ingemar Glave ansvarar för att åtgärda brunn vid Webers parkering. 
o Det har inkommit önskemål att upprepa fjolårets Dustexbehandling av Gudan. 

Styrelsen beslutade att ej ytbehandla vägen i år med hänvisning till att det inte brukar 
ske på årsbasis och att det är för kostnadskrävande att genomföra varje år.  

o Styrelsen beslutade att använda plusgiros överföringsrutin för att flytta pengar från 
föreningens konto hos Swedbank till föreningens plusgirokonto. 

8. Mötet, som pågick mellan 18.30-20.30, förklarades härmed avslutat. 
 
 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
___________________   _________________  
Dick Staffas    Lena Janson 
 
 

 


