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HULTA VÄGSAMFÄLLIGHET 
 
Styrelsemöte 2 september 2021, kl 19.00 
Plats: Clas Baad, Södra Bergsvägen 10A 
 
Närvarande: Peter Gaestadius, Mats Gillqvist, Johanna Östling, Anette Eliesersson, 
Andreas Begovich, Clas Baad, Karin Hjerpe, Mats Johansson, Lina Linder. 
 
 
 
1 Mötet öppnas 
   Ordförande tackade för att vi fick vara hos Clas.  
   Dagordningen godkändes. 
  
2 Justering av föregående protokoll 
   Protokoll från 2021-07-07 godkändes. 
 
3 Ekonomi 
   Överlämningen till Karin, nytillträdd kassör, har inte kunnat genomföras ännu.   
   Sedan föregående möte så har det inte varit några transitioner förutom  
   inbetalningar från medlemmarna. 
 
4 Årsmöte -reflektioner 

Årsmötet var relativt välbesökt och det var en livlig diskussion med anledning av       
styrelsens aviserade avstängning av delar av Övre Lundborgsväg. 

 
5 Vägarna, status, planerade åtgärder     

Lundborgsväg, vattenproblem. Arbetet kommer att påbörjas under september 
månad. 
Avstängningen av Övre Lundborgs Väg. 
Styrelsen lovade på årsmötet att ta upp denna fråga igen på detta styrelsemöte. 
Vi diskuterade igenom frågan igen. Informerade nytillkomna styrelseledamöter om 
beslutet. Styrelsen tog intryck av den diskussion som var på årsmötet och 
beslutade att bordlägga frågan till vidare. Styrelsen beslutade också att undersöka 
alternativa åtgärder för att minska olycksrisken. Peter fick i uppdrag att informera 
de berörda på Övre Lundborgs Väg, via ett skriftligt meddelande. 
Parkeringsförbud i området 
Peter rapporterade om vår ansökan om parkeringsförbud i området. Kommunen 
har just avslagit en annan vägförenings, i Åsa, ansökan. Orsaken är att kommunen 
inte vi åta sig uppdraget att beivra eventuella överträdelser av parkeringsförbudet. 
Samt att vägföreningen kan besluta om parkeringsförbud själva. De kan då köpa 
tjänsten att övervaka och utfärda eventuella böter. 
Styrelsen beslutade att ta tillbaka sin ansökan om parkeringsförbud samt att 
besluta om parkeringsförbud i hela området. Fokus kommer att vara på de avsnitt 
som är särskilt känsliga, t ex vändplatser och skymda och backiga avsnitt. 
Skyltning kommer att sättas upp. 
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6 Frågor mm från medlemmar    
   Det har inte inkommit några övriga frågor från medlemmarna. 
 
 
7 Övriga frågor 

Peter anmäler till Lantmäteriet, samfällighetsregistret, om vår nya styrelse och 
förändringar i stadgarna, § 15 Motionstiden. 
Peter har tackat av Annica för ett 6 års lång engagemang som kassör i föreningen. 
Peter informerade om en skrivelse till de fastighetsägare på Hultavägen som har 
problem med dagvatten. Reaktionerna hittills har varit sparsamma. Peter har 
också tydligt markerat att samfällighetens intresse endast rör vägen, ansvaret för 
dagvatten ligger alltid på fastighetsägarna. 
Lina undrade om ytterligare gupp var möjliga att göra. En bit av Hultavägen, med 
dålig sikt, finns det önskemål om ytterligare ett gupp. Vägansvariga tittar på detta 
tillsammans med Lina. 
Mats undrar hur det går med klippningen av häckarna till fastigheterna Hultavägen 
33 och 32. Kommunens beslut om klippning har överklagats till Länsstyrelsen. 
Peter undersöker status på beslutet. 
Styrelsen diskuterade om högerregeln skall göras tydligare. Kan ”lämna 
företrädes” skyltar hjälp? Vi funderar och undersöker om vi kan sätta upp skyltar 
av detta slag, och var det i så fall skulle vara lämpligt. 
 

8 Nästa möte 
Torsdagen den 11 november klockan 19.00, hos Mats Gillqvist Hultavägen 59.            
Torsdagen den 13 januari 2022, klockan 19.00, hos Anette Eliesersson,  
Mossvägen 28    

  
9 Avslutning 
    Ordförande Peter avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
    Särskilt tack till Clas bjöd på kaffe och ett fantastiskt gott dopp.  
 
 
 
 
Åsa 2021-09-04 
 
 
 
 
 
Anette Eliesersson   Peter Gaestadius 
Sekreterare    Ordförande 


