Kallelse och dagordning till årsmöte med
Glommens Fiskeläges Vägförening
Glommens Fiskeläges Vägförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie
årsmöte söndagen den 26 februari klockan 14.00 i Glommens Bygdegård

Dagordning
§1

Mötets öppnande

§2

Val av mötesordförande

§3

Val av mötessekreterare

§4

Val av två personer att justera dagens protokoll

§5

Godkännande av dagordning

§6

Fastställande av röstlängd

§7

Årsmötets behöriga utlysande och godkännande av kallelse

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§9

Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§ 10

Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§ 11

Behandling av inkomna motioner

§ 12

Styrelsens redogörelse för fondernas utveckling

§ 13

Styrelsens förslag om ändring av andelstal

§ 14

Styrelsens förslag om lekplatser

§ 15

Styrelsens förslag till underhåll av vägnätet

§ 16

Granskning av styrelsens budgetförslag och förslag till utdebitering

§ 17

Beslut om styrelsearvoden
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§ 18

Val av styrelseledamöter

§ 19

Val av ordförande för 2017

§ 20

Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ 21

Val av valberedning

§ 22

Övriga frågor
a. Information från styrelsen
b. Övriga frågor från medlemmarna

§ 23

Meddelande om tid och plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt för
medlemmarna

§ 24

Mötets avslutande

Debiteringslängd och övriga årsmötesförhandlingar finns tillgängliga hos Jan
Olofson, Borgars Väg 30, Glommen från vecka 7.
Varmt välkomna!
Glommen 23 januari 2017

Stig Johansson
Ordförande
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 FÖR GLOMMENS FISKELÄGES VÄGFÖRENING
Vägföreningen har under 2016 haft följande styrelse:
Ordf:
Sekr:
Kassör:

Stig Johansson
Eva Wictor Olofson
Jan Olofson

Övr. ledamöter: Sven-Ove Andersson
Thorbjörn Wennerberg
Suppleanter:
Jan Andersson
Gunilla Augustsson

Förutom löpande underhåll av vägar, grönområden, lekplatser och snöröjning har
styrelsens arbete under året bl.a. bestått i att:


Föreningen har tillsammans med Samhällsföreningen ansvarat för
påskelden.



Föreningen har tillsammans med Samhällsföreningen ansvarat för julgranen.



Vägkorsningar med skymmande häckar har inspekterats och berörda fastighetsägare har kontaktats.



På platsen vid korsningen Hamnvägen – Glumstensvägen där minan är
placerad har en uppsnyggning avslutats. Målning av minan och paravanen
har gjorts av Falkenbergs kommun. Stensättningen har lagts om och en
”Glommasoffa”, skänkt av Blidsbergs Mekaniska, har monterats.



Arbetet med att gräva ned fiber i Glommen har avslutats.



Dagvattenledningen på västra delen av Sammels väg har lagts om.



Med bidrag från Falkenbergs kommun har vissa vägar fått ny asfalt bl.a.
delar av Sammels väg, Båthusvägen och Severinsa väg.



Ett räcke har monterats vid bäcken på Jakobs väg.



Lantmäteriet har avslutat förrättning över nya området Galtås / Långaveka 3:20 och vägföreningen har tagit över skötseln av gator, lekplats
och grönområden. Entreprenören har kvar att sätta upp gatunamnsskyltar, iordningställa gräsytan utmed Glumstensvägen samt att toppbelägga gatorna.

Styrelsen har i år haft 8 protokollförda sammanträden. Styrelsen har också haft
åtskilliga telefon- och mailkontakter under verksamhetsåret.
Är ni intresserade av att följa vårt arbete besök gärna vår hemsida:
www.glommensvag.se
Styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningen under år 2016 och hoppas att
samma förtroende tillkommer den nya styrelsen.
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STYRELSENS INFORMATION INFÖR ÅRSMÖTET 2017
Kattegattleden
Kattegattleden – en cykelled mellan Helsingborg och Göteborg - invigdes den 6
juni 2015.
Leden följer Sammels väg in i Glommen för att sedan vika av in på Galtåsvägen
norr ut mot Morup.
En alternativ cykelled från Kattegattleden, benämnd ”Fyrleden”, kommer under
våren 2017 att skyltas ner via Olofsbo till Morups Tånge och Glommens hamn.
Avtal har skrivits med Falkenbergs Kommun för att använda delar av vårt vägnät.
Mer information finns på www.halland.se/sv/kattegattleden

Glumstensvägen
En skrivelse angående trafikproblem på Glumstensvägen gällande bl.a. hastighet
har skickats till Trafikverket. Vi har redogjort för trafiksituationen och framfört
önskemål om hastighetssänkande åtgärder såsom elektroniska hastighetsdisplayer, fartgupp, övergångsställe m.m. Trafikverket har registrerat ett ärende
och tillsatt en handläggare. Besked just nu är att ärendet kommer att handläggas under våren.
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STYRELSENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSMÖTET 2017
Andelstal
Andelstalen är följande: 4 andelar för helårsboende, 3 för sommarboende, 3 för
hyreslägenhet, 1 för obebyggd tomt. Ökning av antalet andelar kan ske för fastighet som genererar extra trafik.
Styrelsen har under året tillsammans med Lantmäteriet låtit uppdatera andelstalen.
Det har framkommit att det reducerade andelstal som vissa fastigheter utmed
Glumstensvägen haft inte finns i någon förrättning. Lantmäteriets rekommendation är att fastigheterna med reducerat andelstal höjs till samma nivå som övriga
fastigheter.
Styrelsens förslag är att följa Lantmäteriets rekommendationer.
Lekplatser
Föreningen har idag skötseln på sex lekplatser (”Stora lekplatsen” vid Hans
Arons väg, lekplatsen vid Bygdegården, Fyrvägen, Gustavs väg, Sammels väg
och vid Mjölnare Sjöbergs väg). Barnunderlaget på områdena har analyserats
vilket visar att lekplatsen vid Gustavs väg i dagsläget har få barn i lekåldern.
Då lekplatsen är i dåligt skick föreslår styrelsen att lekredskapen tas bort och
ersätts först när behov återkommer.
Vägunderhåll
Föreningens asfalterade vägnät är gammalt och kräver årligen stort underhåll. I
vägnätet ingår även fem grusvägar som kräver årligt underhåll.
Styrelsens förslag för de närmaste fyra åren är, att utöver årligt underhåll:


2017 asfaltera Bengt Augusta väg norra delen



2018 asfaltera Jakobs väg vid anslutningen till Glumstensvägen



2019 asfaltera Larsa väg



2020 asfaltera Limhallavägen

Ovanstående plan för asfaltering förutsätter bidrag från kommunen om den skall
kunna genomföras i planerad takt.
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Förslag till utdebitering
Finansiering av asfaltering måste delvis ske av medlemmarna, då tillgången på
medel från kommunen för vägunderhåll är fortsatt mycket begränsat.
En annan osäkerhetsfaktor är snöröjning och sandning, där föreningen får stå för
10 % av kostnaderna, vilket en normal vinter kan ge stora belopp.
Lekplatserna kräver fortsatt underhåll som måste betalas av föreningens medlemmar.
Styrelsens förslag till utdebitering är 150 kr per andel, alltså oförändrad.
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