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HULTA VÄGSAMFÄLLIGHET 
 
Styrelsemöte 17 maj 2022, kl 19.00 
Plats: Hos Clas Baad 
Närvarande: Peter Gaestadius, Johanna Östling, Karin Hjerpe, Mats Johansson,  
Lina Linder, Clas Baad. 
 
Frånvarande:. Mats Gillqvist, Anette Eliesersson 
 
1 Mötet öppnas 
  Ordförande tackade Clas för att vi kan vara hos honom. Denna kväll var det extra 
njutbart med vackert och ovanligt varmt väder. 
Lina Linder åtsågs till mötets sekreterare. 
 
Dagordningen godkändes. 
  
2 Justering av föregående protokoll 
   Protokoll från 2022-02-24 godkändes. 
 
3 Ekonomi 
   Karin rapporterade att Kungsbacka kommun utbetalt det bidrag vi får från dem, 
cirka 55 kkr. Aktuellt saldo på banken är 482 kkr.  
Inbetalningar av avgiften pågår, senaste betalningsdag är i slutet av maj. 
 
Under hösten skall vi ha en genomgång av åtgärder framöver, samt en tidsplan för 
detta. Vi behöver ett underlag för att göra en översyn av inbetalningarnas storlek. 
Bedömningen är att vi kommer att behöva höja inbetalningarn. 
 
4 Vägarna, status, planerade åtgärder     
Johanna rapporterade att diskussionerna med vår aktuella entreprenör för att åtgärda 
dagvattenproblemen på Lundborgsväg fått lite problem. Offerten var otydlig och 
osäker. Karaktären på problemet är inte lätt analysera då det ligger under vägen. 
Vi kommer att söka annan leverantör för att få ett alternativ förslag. Alternativet kan 
vara att tala med någon sakkunnig om alternativa lösningar. Peter och vägansvariga 
skall ta i denna frågan. 
 
Potthålet på Mossvägen påverkas av detta, vi behöver kombinera dessa arbeten för 
att minimera kostnaderna med transporter. 
 
Kabel nedgrävning runt Hultaslingan bland annat. 
Kommunen har tillsatt en utredare vad gäller en lösning av gatubelysningen. Vi 
inväntar denna innan vi skriver på avtalet, entreprenören för nedgrävning är 
informerad. 
 
Parkeringsförbud i området 
Vi behöver sätta upp en skylt som talar om till vem man skall vända sig/eller är 
ansvariga för parkeringsförbudet. Mat G har uppdrag att kontakta parkeringsbolaget 
som skulle kunna sköta detta för oss. 
 
Dagvatten problem 
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Vi ser alltfler ställen där dagvattnet kan orsaka problem för våra vägar. 
Utanför Hultavägen 13 skall det var stopp i kulverten. Peter kontaktar 
fastighetsägaren om mer information. 
 
I korsningen Hultavägen Lundborgsväg kan man vid höga vattenflöden se att vattnet 
kommer upp i dagen. Vi får följa detta noga. Mats A bor precis där så hand bevakar 
det på plats. 
 
Vi skall inte bli förvånade om det kommer mer av denna art. Påverkar det vägen så 
måste vi åtgärda. 
 
Testa Gupp 
Lina efterfrågade, tidigare diskuterat, gupp utan för Hultavägen 41. Vi kommer att 
testa ett enkelt gupp för att få ner hastigheten på detta smala avsnitt. Johanna tar i 
detta, det finns i ”lagret”. 
 
Nedfarten från Mossvägen till Hultavägen 
Här körs det alltför fort och uppmärksamheten enligt högerregeln verkar brista. Vi 
kommer att måla en varningstriangel i gatan, en test för att se om det har någon 
påverkan. Stenen som skyddar diket vid uppfarten till Mossvägen skall vridas och 
målas med ljus reflekterande färg för att synas bättre. 
 
OBSERVERA!  
HÖGERREGELN GÄLLER I HELA OMRÅDET!! 
 
BK2 skylt 
BK2 Skylten vid infarten är stulen. Vi kommer skyndsamt att ersätta denna. 
 
Bidrag från Kungsbacka kommun 
Styrelsen gick igenom kartor som erhållit från Kungsbacka kommun med uppgift om 
vilka vägavsnitt vi får bidrag för och inte. Kort kan man säga att de avsnitt som inte 
ingår i förrättningsbeslutet får vi inga bidrag för. 
Vi har i princip under hela 2000 talet skottat dessa avsnitt av vägarna. Inga övriga 
åtgärder har gjort. 
Styrelsen beslutade att inte göra några förändringar av detta. Det en mycket 
begränsad yta som avses, det kan dessutom underlätta snöskottningen på några 
ställen att dessa avsnitt ingår. 
 
 
 
 
 
5 Frågor mm från medlemmar    
   Peter rapporterade att utlovat samtal med Anders Kroon har genomförts. Styrelsen 
står fast vi sitt tidigare besked i frågan. 
Inga andra frågor har anmälts. 
 
 
 
6 Övriga frågor 
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Nyckel till anslagstavlan, Peter har en och Johanna har en. 
 
7 Nästa möte 
16 augusti klockan 19.00, hos Peter på Hultavägen 26.   
  
8 Avslutning 
    Ordförande Peter avslutade mötet och tackade för visat intresse. Clas fick ett extra 
TACK! 
      
 
Åsa 2022-05.19 
 
 
 
 
Lina Linder    Peter Gaestadius 
Sekreterare    Ordförande 


