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HULTA VÄGSAMFÄLLIGHET 
 
Styrelsemöte 13 januari 2022, kl 19.00 
Plats: Digitalt 
Närvarande: Peter Gaestadius, Johanna Östling, Anette Eliesersson, Karin Hjerpe, 
Mats Gillqvist, Lina Linder, andreas Begovich, Clas Baad 
 
Frånvarande: Mats Johansson. 
 
 
1 Mötet öppnas 
   Ordförande tackade Johanna för kallelsen till det digitala mötet. 
   Dagordningen godkändes. 
  
2 Justering av föregående protokoll 
   Protokoll från 2021-11-11 godkändes. 
 
3 Ekonomi 
   Det mesta av vägarbetena som genomförts under hösten är nu godkända och 
betalade.  
 
Mats och Johanna gör en kortfattade sammanställning över vad som gjorts enligt 
fakturan på vägarna. 
 
Karin undrade över ansökan om vägbidrag från Kungsbacka kommun, hon kontaktar 
Annika för information. 
 
4 Vägarna, status, planerade åtgärder     
Mats redogjorde för vad som gjort på vägarna runt om i området. Det har varit 
borttagande av sly, dikesgrävning asfaltering, skyltning, målning av parkeringsplatser 
mm. Detta har besiktigats och godkänts med någon ytterligare justering. 
 
Mats och Johanna har tillsammans med entreprenören påbörjat arbetet med att 
planera för kommande arbeten, 0 – 10 årsplan. I dagsläget så finns det ett par 
åtgärder som ligger under året och till kommande år. 

- Vinkelvägen och Lottavägen har behov av slyröjning, dikesgrävning. 
- Ö Lundborgsv, vatten över vägen. Detta problemet kvarstår 

kameraundersökning skall genomföras snarast därefter görs en bedömning av 
åtgärder. Mats o Johanna har beslut från styrelsen att beställa 
kameraundersökningen och ytterligare åtgärder för upp till 50.000kr. 

- Hultavägen upp mot 42, behöver åtgärdas med grävning, asfalt och 
trädnedtagning. 

- Hultavägen 33-35, hela, behöver förstärkas och asfalterad. 
 
Bilisterna kört för fort på många ställen i vårt område. På en del ställen är det extra 
utsatt, bl annat på Hultavägen utanför nr 38, 41, 43, 48, här är sikten mycket 
begränsad. Vi kommer att pröva med en ”mobil” variant av ett gupp för att dämpa 
farten 
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Styrelsen pratade också om parkering vägområden bredvid asfalteringen.  Vi har 
noterat en del skador på asfaltens kanter. Fortsatt utredning pågår för att identifiera 
var detta finns. 
 
Vi har mottagit information om att kvarvarande luftledningar för el kommer att grävas 
ner, troligen efter sommaren 2022. Vi försöker samordna några av de planerade 
asfalteringsarbetena med dessa nya kabeldragningar. Ytterligare information kommer 
att delas ut när arbetet startar. 
 
Mats bad Peter kontakt fastighetsägaren till Åsa 3:13, mitt emot Hultavägen 13. Där 
finns en yta som är asfalterad, vi önskar göra den till gästparkering. 
 
5 Frågor mm från medlemmar    
   Det har inkommit ett mail från en medlem angående stenar som är utställda utanför 
asfalteringen, dels på Mossvägen i sista kurvan och dels vi hörnet där Mossvägen 
börjar vid Hultavägen. De uppe på Mossvägen står där för att hindra tidigare 
parkeringar. Stenen nere vid Hultavägen ligger för att skydda dränering och dike. 
Mailet innehöll också en fråga om Guppet utanför Mossvägen 4, det uppfattades för 
högt. Styrelsen kommer att titta på det för eventuell åtgärd. Medlemmen har fått svar 
på sina frågor. 
 
Vi uppskattar att det kommer frågor till styrelsen! Alla frågor är vi intresserade av! 
 
 
6 Övriga frågor 

De som kom upp är noterade under ekonomi, vägar…… ,  
 

7 Årsmöte preliminärt fastställde vi till torsdagen den 31 mars klockan 19.00 i 
ÅSA IP.  
Peter kontaktar Åsa IF. 
Tidigare planerat datum, 20220307, anser vi ligger lite för tidigt med tanke på 
pandemin. 

 
8 Nästa möte 

Torsdagen den 24 februari 2022, klockan 19.00, vi bestämde att vi skulle 
genomföra detta möte digitalt med Johannas hjälp.  
  

  
9 Avslutning 
    Ordförande Peter avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
      
 
Åsa 2022-01-15 
 
 
 
 
 
Anette Eliesersson   Peter Gaestadius 
Sekreterare    Ordförande 


