Kallelse och dagordning till årsmöte med
Glommens Fiskeläges Vägförening
Glommens Fiskeläges Vägförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie
årsmöte söndagen den 23 maj 2021 kl. 13.00 i Glommens Bygdegård.
Mötet kommer att hållas under förutsättning att gällande restriktioner lättar.
För mest aktuell information om mötet: Besök vår hemsida
www.glommensvag.se

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 resultat- och balansräkning.
Fondernas utveckling
§ 11 Revisionsberättelse
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 13 Inkomna motioner med styrelsens kommentarer samt övriga förslag
från styrelsen
§ 14 Styrelsens förslag om lekplatser
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§ 15 Styrelsens förslag till underhåll av vägnätet
§ 16 Styrelsens förslag till budget och utdebitering
§ 17 Fastställande av arvoden
§ 18 Val av styrelseledamöter
§ 19 Val av ordförande för år 2021
§ 20 Val av revisor och revisorssuppleant
§ 21 Val av valberedning
§ 22 Övriga frågor
a. Information från styrelsen
b. Övriga frågor från medlemmarna
§ 23 Meddelande om var årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt
efter justering
§ 24 Mötets avslutande
Debiteringslängd och övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos Jan
Olofson, Borgars Väg 30, Glommen från vecka 19.
Varmt välkomna!
Glommen 28 april 2021

Stig Johansson
Ordförande
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FÖR GLOMMENS FISKELÄGES
VÄGFÖRENING
Vägföreningen har under 2020 haft följande styrelse:
Ordf:

Stig Johansson

Sekr:

Eva Wictor Olofson

Kassör:

Jan Olofson

Övr. ledamöter: Sven-Ove Andersson
Leif Andersson
Suppleanter:

Börje Gustavsson
Ingvar Nordberg

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

Asfaltera delar av Larsa väg och delar av Limhallavägen.

•

Asfaltera delar av Fyrvägen.

•

Underhålla Glommens fyra grusvägar.

•

Planera och återuppbygga lekplatsen vid Sammels väg.

•

Ta bort vresrosorna utmed Glumstensvägen och sätta upp smålandsstaket.

•

Inspektera vägkorsningar med skymmande häckar och kontakta berörda
fastighetsägare.

•

Medverka till att justera konsekvenser av tomtgränspåverkande åtgärder i samband
med projekteringen av Långaveka 3:21.

•

Inspektera lekplatserna tillsammans med Säker Lek Falkenberg AB.

•

Ge råd om- och tillstånd till att montera farthinder på gatorna.

•

Byta ut ett antal gatunamnsskyltar och andra upplysnings- och varningsskyltar.

•

Renovera fotbollsmål på lekplatserna och byta ut skadade nät.

•

Medverka till att ytterbelysningen på Hans Arons väg utökats med en belysningsstolpe.

•

Låta beskära oxelallén på Galtåsvägen.

•

Reparera soffor och bord placerade på Glomudden och på övriga grönområden.

•

Ta bort döda träd och rensa upp på Vägföreningens grönområden.

•

Planera byggandet av cykelställ vid bussvändplatsen Jakobs väg.

•

I samarbete med Hallandstrafiken försöka lösa trafiksäkerhetsproblemen vid Galtåsvägens hållplats.

•

Kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida, www.glommensvag.se

•

Elda upp och rensa upp det som skulle varit en påskbrasa.
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•

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

•

Besluta att alla eldvakter vid kommande påskeldar erhåller ersättning av Vägföreningen.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden.
Styrelsen har under verksamhetsåret också haft åtskilliga telefon- och e-postkontakter, såväl inom styrelsen som med medlemmar, kommunen och olika företag och
statliga 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 2020 och hoppas att
samma förtroende tillkommer den nya styrelsen.
STYRELSENS INFORMATION INFÖR ÅRSMÖTET 2021
Regler för rösträtt på årsmöte
Enligt Riksförbundet Enskilda Vägar (REV), som bistår sina medlemsorganisationer
med råd och anvisningar i juridiska, väg-, lantmäteri- och miljötekniska frågor, får
endast de fastigheter som är företrädda av samtliga sina ägare vid årsmötet delta i
omröstningar på årsmötet. Varje fastighet har en röst. Omröstningar tillämpas bara
då någon närvarande på årsmötet så begär eller om Ordföranden så beslutar i samband med att ett beslut skall fattas.
Styrelsen har därför tagit fram en fullmaktsblankett, som ger fullmakt åt den person
som företräder ägarna (det kan vara en av ägarna eller annan person) att delta i
omröstningar på ägarnas uppdrag. En och samma person kan bara delta i omröstningar å en fastighets vägnar, utöver den egna. Juridisk person företräds av firmatecknaren.
En blankett för ändamålet är framtagen och bifogas kallelsen till årsmötet. REVs information kommer att finnas under rubriken ”Årsmöte” på hemsidan, liksom den av
styrelsen framtagna blanketten.
Andelstal
Andelstalen är följande: 4 andelar för helårsboende, 3 för sommarboende, 3 för bostadsrättslägenhet, 3 för hyreslägenhet och 1 för obebyggd tomt. Andelstalen styrs
av de förrättningar som Lantmäteriet ansvarar för och justerades vid förrättning
våren 2021, då andelstal för bostadsrättslägenheter minskades från 4 andelar till 3.
Ökning av antalet andelar kan ske för fastighet som genererar extra trafik, exempelvis butiker.
Styrelsen har under året tillsammans med Lantmäteriet låtit uppdatera andelstalen.
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STYRELSENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSMÖTET 2021
Vägunderhåll
Föreningens asfalterade vägnät är gammalt och kräver årligen mycket underhåll. I vägnätet ingår även fyra grusvägar som kräver årligt underhåll.
Styrelsens förslag för de närmaste åren är, att utöver årligt underhåll:
•

2022: asfaltera Sammels väg, östra delen

Ovanstående plan för asfaltering förutsätter bidrag från kommunen om den skall kunna
genomföras i planerad takt.
Asfaltering av Limhallavägen som låg planerad för 2021 utfördes redan 2020 p.g.a. att
föreningen fick bidrag av Falkenbergs Kommun.
Farthinder
Ett ständigt problem på våra vägar är att hastighetsgränsen på 30 km/tim inte hålls.
Hittills har vi och många andra vägföreningar tillåtit att mobila farthinder lagts ut. Det
har med tiden blivit många sådana. Irritationen över alla dessa farthinder har växt, inte
bara i vår vägförening utan även i många vägföreningar runt om i landet.
Många vägföreningar har därför dragit in de mobila farthindren och ersatt dessa med
permanenta asfaltgupp. Fördelen med dessa är att de finns ute året om och sänker hastigheten även på vintern. I Glommen har vi sedan gammalt tio permanenta farthinder.
Styrelsen har beslutat att inte tillåta mobila fartgupp i Glommen och att i stället anlägga
tretton nya permanenta farthinder utöver de befintliga tio.
För att komma i gång med arbetet och inte vara utan farthinder större delen av året,
(vilket bedömdes medföra stor risk för barnen i Glommen) togs beslutet av styrelsen innan årsmötet, då detta senarelagts på grund av restriktionerna i samband med den pågående pandemin.
Arbetet utfördes av Skanska under vecka 15.
De nya farthindren är placerade på följande platser.
-

Sammels väg (x2)
Severinsa väg
Bengt Augusta väg
Hans Arons väg

-

Mattias väg (x3)
Fyrkarlens väg (x2)
Johannesa Birgers väg (x2)
Olas väg

Ägarna av de rörliga farthindren har kompenserats ekonomiskt (om de kunnat uppvisa
kvitto på inköpet) enligt en modell där 10% avräknats för varje år som påbörjats sedan
hindret inköptes.
Vägräcke vid bäcken på Fyrvägen
Föreningen har tillsammans med Skanska tagit fram ett förslag till placering och montering av vägräcke utmed bron på Fyrvägen. Bidrag har beviljats av Falkenbergs kommun.
Räcket kommer att monteras under våren 2021.
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Ytterbelysning
De sista trästolparna för belysning har av FEAB bytts ut till stålstolpar under 2020.
Armaturerna är till största delen utbytta till LED lampor.
Samtidigt gjordes en inventering av belysningen i Glommen, vilken gav att belysningen
på Hans Arons väg skall kompletteras med en belysningspunkt.
Ett förslag har också tagits fram, innebärande komplettering med två belysningspunkter
på Breviksvägen, vid nr. 2 och nr. 17.
Bidrag kommer att sökas för dessa två sistnämnda.
Lekplatser
Föreningen har idag ansvar för skötseln av sex lekplatser (”Stora lekplatsen” vid Mattias
väg / Hans Arons väg, lekplatsen vid Bygdegården, Fyrvägen, Gustavs väg, Sammels
väg och vid Mjölnare Sjöbergs väg).
Samtliga lekplatser besiktigades av ett certifierat företag, ”SäkerLek, Lekplats-besiktningar i Falkenberg AB”, under 2020 och befanns då vara i säkert skick. Besiktning
kommer att ske vartannat år.
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.
Asfaltering grusplan på Stora lekplatsen, Mattias väg/Hans Arons väg
Föreningen har tillsammans med Skanska tagit fram ett förslag till att asfaltera grusplanen samt att montera en träsarg runt om för att underlätta spolning av is samt att
kunna utnyttja planen till rullskridskoåkning med mera.
Kostnad för detta är ca. 170 000 kr, vilket inte ryms inom budgeten för lekplatser.
Bidrag kommer att sökas hos Falkenbergs kommun.
Förslag till utdebitering
Finansiering av asfaltering måste delvis ske av medlemmarna, då tillgången på medel
från kommunen för vägunderhåll även fortsatt är mycket begränsad.
En annan osäkerhetsfaktor är snöröjning och sandning, där föreningen får stå för 10 %
av kostnaderna, vilket en normal vinter kan medföra stora belopp.
Lekplatserna kräver fortsatt underhåll som måste betalas av föreningens medlemmar.
Styrelsens förslag till utdebitering 2021 är 200 kr per andel, alltså oförändrad.
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