Kallelse och dagordning till årsmöte med
Glommens Fiskeläges Vägförening
Glommens Fiskeläges Vägförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie
årsmöte söndagen den 25 februari 2018 kl 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

Framläggande av debiteringslängd med årsavgift

§9

Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 10

Ekonomisk berättelse, fastställande av resultaträkning och balansräkning

§ 11

Revisionsberättelse

§ 12

Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
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§ 13

Behandling av inkomna motioner

§ 14

Styrelsens redogörelse för fondernas utveckling

§ 15

Styrelsens förslag om lekplatser

§ 16

Styrelsens förslag till underhåll av vägnätet

§ 17

Granskning av styrelsens budgetförslag och förslag till utdebitering

§ 18

Beslut om styrelsearvoden – förslag från Valberedningen

§ 19

Val av styrelseledamöter

§ 20

Val av ordförande för 2018

§ 21

Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ 22

Val av valberedning

§ 23

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

§ 24

Meddelande om tid och plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt för
medlemmarna

§ 25

Mötets avslutande

Debiteringslängd och övriga årsmötesförhandlingar finns tillgängliga hos Jan
Olofson, Borgars Väg 30, Glommen från vecka 8.
Varmt välkomna!
Glommen 20 januari 2018

Stig Johansson
Ordförande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 FÖR GLOMMENS FISKELÄGES VÄGFÖRENING
Vägföreningen har under 2017 haft följande styrelse:
Ordf:
Sekr:
Kassör:

Stig Johansson
Eva Wictor Olofson
Jan Olofson

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

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

Med bidrag från Falkenbergs kommun asfalterat Bengt Augusta väg, norra
delen.

•

Organiserat toppbeläggning med asfalt av Ernsta väg, Andreasa väg,
Fyrkarlens väg, Mjölnare Sjöbergs väg samt delar av Jakobs väg. Detta har
bekostats av respektive entreprenör för de olika områdena.

•

Projekterat och beställt lekredskap för återuppbyggnad av lekplatsen vid
Gustavs väg.

•

Utrett möjligheterna att registrera fordons hastighet på Glumstensvägen
och tillskrivit Trafikverket i ärendet. Svarat på remiss från kommunen om
hastighetsbegränsning till 30 km per tim i hela Glommens Tätort.

•

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

•

Deltagit på en Föreningsmässa i Bygdegården, där vi tillsammans med övriga föreningar i Glommen fått tillfälle att presentera oss.

•

Kontinuerligt uppdaterat föreningens hemsida, www.glommensvag.se

•

Tillsammans med Samhällsföreningen ansvarat för påskelden och för
belysningen i julgranen

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda sammanträden.
Styrelsen har under verksamhetsåret också haft åtskilliga telefon- och e-postkontakter, såväl inom styrelsen som med medlemmarna.
Är ni intresserade av att följa vårt arbete besök gärna vår hemsida:
www.glommensvag.se
Styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningen under år 2017 och hoppas att
samma förtroende tillkommer den nya styrelsen.
Glommens Fiskeläges Vägförening
Box 4079 – 311 04 GLOMMEN
Hemsida: www.glommensvag.se
E-post: vagforeningen.glommen@gmail.com
Organisationsnummer
84 90 00-4077

3

Bankgiro
5149-8947

STYRELSENS INFORMATION INFÖR ÅRSMÖTET 2018
Kattegattleden/Fyrleden
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
norrut mot Morup.
En alternativ cykelled från Kattegattleden, benämnd ”Fyrleden”, kommer att skyltas ner via Olofsbo till Morups Tånge och Glommens hamn. Avtal har skrivits med
Falkenbergs Kommun för att använda delar av vårt vägnät.
Falkenbergs Kommun har tagit fram informationstavlor och skyltar och inväntar
fortfarande Trafikverkets godkännande innan skyltar får sättas upp.
Två soffor är genom Falkenbergs kommuns försorg utplacerade utmed Fyrleden,
en vid slutet av Breviksvägen och en vid minan.
Mer information finns på www.halland.se/sv/kattegattleden
Glumstensvägen
En skrivelse angående trafikproblem på Glumstensvägen gällande bland annat
hastighet skickades till Trafikverket. I skrivelsen redogjordes för trafiksituationen
och framfördes önskemål om hastighetssänkande åtgärder såsom elektroniska
hastighets- displayer, fartgupp, övergångsställe, cykelvägar med mera.
Trafikverkets svar var att de frågor vi tagit upp alla var kommunala eller regionala
angelägenheter, varför vi rekommenderades att kontakta Falkenbergs Kommun
och Region Halland.
Andelstal
Andelstalen är följande: 4 andelar för helårsboende, 3 för sommarboende, 4 för
bostadsrättslägenhet, 3 för hyreslägenhet och 1 för obebyggd tomt. Andelstalen
styrs av de förrättningar som Lantmäteriet ansvarar för.
Ökning av antalet andelar kan ske för fastighet som genererar extra trafik, exempelvis butiker.
Styrelsen har under året tillsammans med Lantmäteriet låtit uppdatera andelstalen
och underrättat berörda fastighetsägare.

STYRELSENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSMÖTET 2018
Lekplatser
Föreningen har idag ansvar för skötseln av sex lekplatser (”Stora lekplatsen” vid
Hans Arons väg, lekplatsen vid Bygdegården, Fyrvägen, Gustavs väg, Sammels
väg och vid Mjölnare Sjöbergs väg).
Styrelsen har beställt en besiktning av samtliga lekplatser av ett certifierat företag,
Säkerlek, Lekplatsbesiktningar i Falkenberg AB. Besiktningen kommer att genomföras våren 2018.
Barnunderlaget i områdena kring varje lekplats närhet har analyserats och leder
till slutsatsen att lekplatserna vid Gustavs väg och Fyrvägen i dagsläget har få
barn i lekåldern, men ur lägessynpunkt är perfekta för små barn då de ligger väl
skyddade från trafik.
Lekplatsen vid Gustavs väg besiktigades under våren. Besiktningen visade att den
hade stora säkerhetsbrister, varför lekredskapen plockades bort i enlighet med
årsmötesbeslut. Protesterna vid rivningen gjorde att styrelsen omprövade beslutet
att lägga ned och sökte bidrag, ca.100 000 kr, från Falkenbergs Kommun för återuppbyggnad. Föreningen fick detta beviljat i början av juli. Ambitionen var att
bygga upp lekplatsen igen under hösten 2017. Lekutrustning beställdes av Hags
för omgående leverans, men på grund av omorganisation inom Hags flyttades leveranstiden framåt. En delleverans har kommit, men slutleverans sker först under
februari månad 2018. Vi hoppas ha en återuppbyggd lekplats när vårsolen tittar
fram.
Styrelsens bedömning är fortfarande att det finns för många lekplatser i förhållande till antalet boende barn i Glommen.
Styrelsens förslag är därför att vi efter hand som lekredskapen tjänat ut på Fyrvägens lekplats kommer att plocka bort dessa och inte ersätta dem. På sikt kommer området att återställas till grönområde.
Angående lekplatsen vid Mjölnare Sjöbergs Väg avser styrelsen att utöver vad som
eventuellt framkommer i lekplatsbesiktningen under 2018 förändra markbeläggningen för att underlätta framtida skötsel.
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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 tre åren är, att utöver årligt underhåll:
•

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.
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 2018 är 150 kr per andel, alltså oförändrad.

Mer information angående övergång till postutdelning vid
gemensamma postlådeplatser
Nu närmar sig vårens förändring av postutdelningen med stormsteg!
PostNord har beslutat anlita Farmartjänst för montering av stativ för postlådorna.
Vägföreningens styrelse har därför avtalat med Farmartjänst att de i samband
med monteringen skall montera en postlåda per gatuadress på aktuellt stativ.
Därför är det nu dags för alla hushåll att bestämma sig för vilken av postlådorna
man vill ha. Lådorna presenteras nedan och på nästa sida, som också är den
beställningsblankett som skall fyllas i. All information finns även på Vägföreningens hemsida www.glommensvag.se/
Postlådorna beställs av Vägföreningen och levereras direkt till Farmartjänst.
Farmartjänst börjar montera stativen i början av mars, så lådorna måste vara levererade senast i mitten av mars. Eftersom det är lång leveranstid måste din
beställning vara Vägföreningen tillhanda senast den 16 februari. Du kan
antingen e-posta din beställning till vagforeningen.glommen@gmail.com eller
lägga den i någon av postlådorna Glumstensvägen 34 eller Borgars Väg 30.
Genom den gemensamma beställningen har vi fått en bra rabatt. Dessutom ingår
montering av postlådan i det du betalar. Farmartjänst kommer att fakturera
varje hushåll individuellt i efterhand.
Postlådorna är av fabrikat ”Flexbox” och du kan välja mellan tre utföranden och
prisklasser, samtliga i ljusgrått. Två av lådorna (Albertina och Karolina) är låsbara, har inkast för post på framsidan och inget lock som kan blåsa upp. Lådan
Philip har lock på ovansidan och är inte låsbar. (Se närmare presentation av lådorna på nästa sida och på hemsidan).
Till varje låda hör en skylt med gatuadressen, till exempel Mattias Väg 14. Om
så önskas kan skylten kompletteras med ett tillägg - "Ingen reklam”.

Glommen 5 februari 2018
Styrelsen för Glommens Fiskeläges Vägförening
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BESTÄLLNING AV POSTLÅDA
Namn:
Gatuadress:
Alla priser nedan är inklusive moms, leverans till Farmartjänst, montering på rätt plats
och faktureringsavgift.

Jag/vi beställer följande låda:
Postlåda (bilderna ej
proportionella)
Karolina

Veckopostlåda

Mått

Jag/vi väljer:
(markera i rutan)

H 103 cm B 34 cm (med
tak 40 cm) D 26 cm
(med tak 31 cm)

Pris:
1 100 kr
Albertina
Pris:
600 kr

H 52 cm B 34 cm (med
tak 40 cm) D 19 cm
(med tak 22 cm)

Pris:
340 kr

H 42 cm B 28 cm (med
lock 29 cm) D 18 cm
(med lock 22 cm)

Philip

Text på adresskylt: ”Ingen reklam, tack”

Ort, datum, underskrift

--------------------------------------

--------------------------------------

------------------------------------------

