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HULTA VÄGSAMFÄLLIGHET
Styrelsemöte 24 februari 2022, kl 19.00
Plats: Digitalt
Närvarande: Peter Gaestadius, Johanna Östling, Anette Eliesersson, Karin Hjerpe,
Andreas Begovich, Mats Johansson
Frånvarande:. Mats Gillqvist, Lina Linder, Clas Baad.
1 Mötet öppnas
Ordförande tackade Johanna för kallelsen till det digitala mötet.
Dagordningen godkändes.
2 Justering av föregående protokoll
Protokoll från 2022-01-13 godkändes.
3 Ekonomi
2021s resultat är minus 97 570 kronor.
Kostnaderna för ”snöröjning/halkbekämpning” uppgår till 139 kkr, budgeterat 90 kkr.
Vintern i början och slutet av 2021 krävde relativt mer åtgärder.
”Vägunderhåll” uppgår till 186 kkr, budgeterat 50 kkr. Det visar sig att vi har ett större
behov av underhåll. Under de närmaste åren kommer underhållsbehovet att öka
ytterligare. I Kallelsen till Årsmötet har denna fråga nämnts genom en notering om att
ökade avgifter kommer att föreslås på årsmötet 2023.
Budget 2023
Ett förslag från Karin och Peter diskuterades. Posten som behövde diskuteras var
”vägunderhåll”, 400 kkr. Summa intäkter är 291 kkr och kostnader beräknas till 588
kkr, varav 400 kkr reserveras för vägunderhåll. Detta innebär att vi måste höja
avgifterna från och med 2023.
Planen är att under 2022 i första hand åtgärda en besvärlig vattenläcka på
Lundborgsväg utanför nr 16. Vi har konstaterat, genom filmning, att en gammal
dagvattentrumma under vägen är blockerad/söndrig. Det är i skrivande stund osäkert
hur stort detta arbete är, det behöver dock åtgärdas snarast för att vägen inte skall
skadas mer än nödvändigt. Vi bedömer att arbetet kommer att påverka de boende
under arbetets gång.
4 Vägarna, status, planerade åtgärder
Johanna meddelade att planen är att tillsammans med entreprenören gå igenom
behovet av underhåll under de närmaste åren framöver. Detta kommer också att
innehålla en prioritering om vad som skall göras när.
En akut åtgärd på Mossvägen, asfalten har helt släppt, kommer att provisoriskt
åtgärdas.
Handlingarna som handlar om avtalet om nedgrävning av kvarvarande elledningar i
luften skickas till styrelsen. Vägansvariga tittar särskilt över handlingarna för
godkännande. Ett av frågetecknen som återstår är stolpar för befintlig belysning.
Peter skall prata med kommunen om detta.
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5 Frågor mm från medlemmar
Jack Norén har mailat om att vatten rinner över Övre Lundborgsväg, vid nr 16. Vi
har där grävt ner dräneringsrör för att leda vattnet under vägen. Vägansvariga pratar
med entreprenören och tittar på detta för eventuell åtgärd.
Jack önskar också en skylt som visar vilka ”husnr” som ligger på den övre delen av
Övre Lundborgsväg. Styrelsen anser inte att behovet är tillräckligt stort.
Slutligen har Jack synpunkter på hemsidan. Styrelsen instämmer i detta. Johanna
har efter styrelsemötet åtgärdat hemsidan på ett mycket föredömligt vis. TACK!
Lena och Anders Kroon på Mossvägen 9C, har kontaktat ordföranden med förfrågan
om att bygga ny väg fram till fastigheten. Den del av Mossvägen, tvärväg från
huvudvägen, som leder bl a till 9c ingår inte i den förrättning som Lantmäteriet
genomförde 2001-06-19. Ordförande har varit i kontakt med Lantmäteriet och
Kungsbacka kommun, vi får starka rekommendationer att inte i samfällighetens namn
bygga någon väg utanför det som förrättningen innehåller.
Styrelsen beslutade meddela att vi inte kommer att bereda frågan ytterligare utan
hänvisar till Lantmäteriet. (Kroon är informerad. 220226).
6 Arvoden
Styrelsen beslutade om arvoden för senaste året, väl inom ramen för av årsmötet
fastställd budget.
7 Övriga frågor
Anette frågade om det fanns förslag på namn till styrelsen inför årsmötet. Peter
Meddelade att vi inget hört från valberedningen. Anette framförde ett förslag som
Peter skickar vidare till valberedningen.
8 Årsmöte är fastställt till onsdagen den 30 mars klockan 19.00 i ÅSA IP.
Peter har bokat.
Karin skickar ut kallelse, dagordning och förvaltningsberättelse innan den 2 mars.
Styrelsen skall skriva på årsberättelsen, Karin lägger handlingarna i Mats J
brevlåda som i sin tur lämnar vidare osv.
9 Nästa möte
Styrelsen beslöt att inte ha något ytterligare möte innan årsmötet. Skulle det dyka
upp någon fråga så stämmer vi av via mail eller med ett kort digitalt möte.

10 Avslutning
Ordförande Peter avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Åsa 2022-02-28

Anette Eliesersson
Sekreterare

Peter Gaestadius
Ordförande

