Kallelse och dagordning till årsmöte med
Glommens Fiskeläges Vägförening
Glommens Fiskeläges Vägförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsmöte söndagen den 24 februari 2019 kl. 10.00 i Glommens Bygdegård

Dagordning
§1

Mötets öppnande

§2

Val av ordförande för mötet

§3

Av styrelsen utsedd / val av / sekreterare

§4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§5

Godkännande av dagordningen

§6

Fastställande av röstlängd

§7

Årsmötets behöriga utlysande och godkännande av kallelsen

§8

Framläggande av debiteringslängd med andelstal

§9

Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 10 Ekonomisk berättelse, fastställande av resultaträkning och balansräkning.
Fondernas utveckling.
§ 11

Revisionsberättelse

§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§ 13 Inkomna motioner med styrelsens kommentarer samt övriga förslag från
styrelsen
§ 14

Styrelsens förslag om lekplatser

§ 15

Styrelsens förslag till underhåll av vägnätet

§ 16

Styrelsens förslag till budget och utdebitering

§ 17

Fastställande av arvoden – förslag från Valberedningen

§ 18

Val av styrelseledamöter
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§ 19

Val av ordförande för 2019

§ 20

Val av revisor och revisorssuppleant

§ 21

Val av valberedning

§ 23

Styrelsens förslag till nya stadgar

§ 23

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

§ 24

Meddelande om var årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt efter
justering

§ 25

Mötets avslutande.

Debiteringslängd och övriga årsmötesförhandlingar finns tillgängliga hos Jan
Olofson, Borgars Väg 30, Glommen från vecka 8.
Varmt välkomna!
Glommen 27 januari 2019

Stig Johansson
Ordförande
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 FÖR GLOMMENS FISKELÄGES
VÄGFÖRENING

Vägföreningen har under 2018 haft följande styrelse:
Ordf:
Sekr:
Kassör:

Stig Johansson
Eva Wictor Olofson
Jan Olofson

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

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

Asfaltera Glumstensvägen, delen efter vändplatsen.

•

Återuppbygga lekplatsen vid Gustavs väg.

•

Bygga om lekplatsen vid Mjölnare Sjöbergs väg för att underlätta framtida skötsel.

•

Montera en ny pendelgunga på lekplatsen vid Sammels väg.

•

Låta SäkerLek, Lekplatsbesiktningar i Falkenberg AB, besiktiga samtliga lekplatser.
Bristerna har åtgärdats av Farmartjänst.

•

Utforma och montera nya skyltar ”Välkommen till Glommen” utmed Glumstensvägen respektive Fyrvägen.

•

Utforma och montera informationsskylt om minan, paravanen och bullerbojen som
är placerade i anslutning till vändplatsen vid Glumstensvägen. Vid denna plats har
även ytterligare en ”Glommasoffa” monterats. Soffan har skänkts av Blidsbergs
Mekaniska AB.

•

Administrera och vara behjälpliga med inköp och uppsättning av nya postlådor tillsammans med Farmartjänst, när PostNord valde att stänga postboxavdelningen.

•

Utreda möjligheterna att registrera fordons hastighet på Glumstensvägen och tillskriva Trafikverket i ärendet.

•

Bevaka föreningens intresse när nya planer för bostadsområdet i Långaveka samt
planen för nya idrottsplatsen tagits fram.

•

Inspektera vägkorsningar med skymmande häckar och kontakta berörda fastighetsägare.

•

Delta i en Föreningsmässa i Bygdegården, där föreningen tillsammans med övriga
föreningar i Glommen fått tillfälle att presentera sig.

•

Kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida, www.glommensvag.se

•

Tillsammans med Samhällsföreningen ansvara för påskelden och för belysningen
i julgranen.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda sammanträden.
3

Styrelsen har under verksamhetsåret också haft åtskilliga telefon- och e-postkontakter, såväl inom styrelsen som med medlemmar och olika företag och myndigheter.
Är ni intresserade av att följa vårt arbete besök gärna vår hemsida:
www.glommensvag.se
Styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningen under år 2018 och hoppas att
samma förtroende tillkommer den nya styrelsen.
STYRELSENS INFORMATION INFÖR ÅRSMÖTET 2019
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”, är nu skyltad ner
via Olofsbo till Morups Tånge och Glommens hamn. Falkenbergs Kommun har tagit
fram informationstavlor och skyltar som satts upp under 2018.
Mer information finns på www.halland.se/sv/kattegattleden
Glumstensvägen
En skrivelse angående trafikproblem på Glumstensvägen gällande bland annat hastighet skickades till Trafikverket under hösten 2018. I skrivelsen redogjorde styrelsen för trafiksituationen och framförde önskemål om hastighetssänkande åtgärder
såsom elektroniska hastighetsdisplayer, fartgupp, övergångsställen, cykelvägar med
mera.
Trafikverkets svar var att de frågor styrelsen tagit upp alla var kommunala eller
regionala angelägenheter, varför styrelsen rekommenderades att kontakta Falkenbergs Kommun och Region Halland. Styrelsen har varit i kontakt med kommunen
för att diskutera möjligheten till hastighetsdisplayer.
Som en fortsättning på detta ärende har styrelsen ansökt om att ”måla” 30-skyltar i
vägbanan och få tillåtelse att markera övergångsställe vid busshållplatsen vid
Galtåsvägen.
Trafikverket svarade att ”sedan lagen kom att gående har företräde vid övergångsställen har olyckorna vid dessa tyvärr inte minskat, snarare tvärt om. Detta kan
bero på att vi som gående helt enkelt sänker vår uppmärksamhet. Vi ser oss inte för
lika noga som när vi korsar gatan på ett annat ställe. Om då en bilist som närmar
sig inte uppmärksammat oss kan ett par små misstag få allvarliga konsekvenser.
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Trafikverket anser därför inte att övergångsställe är någon lämplig trafiksäkerhetsåtgärd om man inte samtidigt säkrar hastigheten till 30 km/h med farthinder etc.
Fler farthinder på Glumstensvägen i anslutning till Galtåsvägen anser vi inte vara
lämpligt, bland annat ur framkomlighetssynpunkt.
Trafikverket har inte möjlighet att ta emot åtgärder av privatpersoner eller vägföreningar. Vår underhållsavdelning på Trafikverket vill att det även är vi som står för
utformning och åtgärder (som målning) på våra vägar eftersom det är vi som sedan
har ansvar för skötseln.”
Styrelsen kan därför konstatera att det saknas möjligheter att utföra säkerhetsbefrämjande åtgärder på Glumstensvägen så länge Trafikverket är väghållare.
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.

STYRELSENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSMÖTET 2019
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).
Då samtliga lekplatser besiktigades av ett certifierat företag, SäkerLek, Lekplats-besiktningar i Falkenberg AB, under 2018 och befanns vara i säkert skick, kommer besiktning att genomföras vartannat år, alltså ny besiktning år 2020.
Under 2019 kommer lekplatsen vid Sammels väg att delvis byggas om i samband
med att nya bostadsområdet i Långaveka 3:21 byggs.
Styrelsens bedömning är fortfarande att det finns för många lekplatser i förhållande
till antalet boende barn i Glommen.
Styrelsens förslag är därför att, efter hand som lekredskapen tjänat ut på Fyrvägens
lekplats, plocka bort dessa och inte ersätta dem. På sikt kommer området att återställas till grönområde.
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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:
2019 asfaltera Jakobs väg vid anslutningen till Glumstensvägen
2020 asfaltera Larsa väg
2021 asfaltera del av 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 även fortsatt är 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 2019 är 200 kr per andel, alltså en höjning med
50 kr per andel.
Förslag till nya stadgar
Nuvarande stadgar antogs 2009.
Styrelsen har tagit fram ett förslag till nya stadgar anpassade till nutid och efter
Lantmäteriets normalstadgar. Den mest påtagliga ändringen i förslaget är att bortre
gränsen för årsmöte flyttas en månad framåt (till 31 mars) för att undvika kollision
med februarilovet samt att antalet styrelsemedlemmar görs mer flexibelt. Förslaget
innebär också att rollen som suppleant försvinner – alla blir ordinarie ledamöter (en
anpassning till hur det i praktiken fungerat i många år).
Förslaget finns att läsa på föreningens hemsida under menyn ”Stadgar”:
www.glommensvag.se
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