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1. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
   
2. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 
3. Skickade skrivelser. 

 
*LJ har i skrivelse till Per Selden, Höganäs Kommun, samt samtliga fastighetsägare på 
Klippvägen informerat ang. situationen Klippvägen. 
 
*Fakturan från TJ entreprenad är sänd till Höganäs Kommun tekniska förvaltningen. 
 
*Av de 300.000 som är avsatta till asfalteringsplanen kommer tekniska förvaltningen 
att bidra med ca 25%. 
 
Inkomna skrivelser. 

            *Tackkort från Lars-Göran Lindbergs bår. 
 
            *15/9 skrivelse från IF försäkringsbolag ang. trädfällningen på Semestervägen. KT                                  

   formulerar ett svar på skrivelsen. 
       

4. Uppföljning av åtgärder. 
 
*Glarhallavägen. Ett dokument ang. övertagandet av vägen bör upprättas mellan 
Vägföreningen och Fastighetsägaren. 
 
*Vägskyltar. RP har haft kontakt med Leif Bräcke, skyltar är beställda och bör finnas i 
Kommunens förråd.  
 
*Grönområden. Skötselplanen är reviderad för ca 1 år sedan. MP går igenom med 
Anna Bräcke vilken prioritering som ska gälla. Fakturan ska också specificeras  vilka 
timmar som gäller vilket arbete. 
 

             *Vintervägröjningen. Styrelsen beslutar att: LJ undertecknar ett avtal med Bräcke 
               Lyft och Transport angående vintervägröjning. 
 
             * Inventering av fastighetsägare som ska kontaktas. RP kontaktar kommunen för att      

    höra vad tidplanen för kommunens konsult i ärendet är. 
 



* Spolning av brunnar. RP kontaktar kommunen för vidare information ang stopp i 
                 Brunnar. IG kontaktar MH för att överta frågan om spolning.   
 
             * Krav till fastighetsägare som häftar i skuld till föreningen. Ingen rapport. 
 

5. Underhåll/lagning av gator o vägar hösten 2008. 
IG inventerar gator och vägar för reparations behov. 

 
      6.   Allen på Turistvägen. 

LJ har i en påringning från fastighetsägare blivit uppmärksammad på att 2 träd blivit 
skadade i samband med den senaste stormen. MN kontaktar en aborist som får titta på 
underhålls behovet. 

 
6. Verksamhetsplan för 2008-2009. 

Utkast till verksamhetsplan föredrogs, kompletteringar skall göras bl.a med mätningar 
av trafiken på Nabbavägen och Hagavägen.                                                                                                
Planen antogs med ovan nämnda tillägg. (planen bifogas) 

 
7. Övriga frågor 

MN undersöker vilket byggställningsföretag som ev backat på en av bänkarna på 
Klötesvägen. 
 
MJE undersöker vem som ansvarar för busskurens skötsel. 

 
8. Mötet, som pågick mellan 19.00-21.00, förklarades härmed avslutat. 

 
 
 
          
 
 
             Vid protokollet                                                                  Justeras 
 
            ----------------------                                                            ------------------------ 
            Maria Johansson Englund                                                Lena Janson 


