
HULTA VÄGSAMFÄLLIGHET 
 
Styrelsemöte 16 augusti 2022, kl 19.00 
Plats: Hos Peter Gaestadius 
Närvarande: Peter Gaestadius, Johanna Östling, Mats Gillqvist, Sissi Johansson, Lina 
Linder 
 
Frånvarande: Anette Eliesersson, Karin Hjerpe, Mats Johansson, Clas Baad. 
 
 
1 Mötet öppnas 
 
Mötet öppnas hemma hos Peter. Lina Linder utsågs till mötets sekreterare. 

 
Dagordningen godkändes. 
  
 
2 Justering av föregående protokoll 
 
Protokoll från 2022-05-17 godkändes. 
 
 
3 Ekonomi 
 
Peter har kollat aktiviteter från föregående år och vad som behöver göras i år och 
beräknar följande utlägg: 
Vägunderhåll 250 000 kr: 

Lundborgsväg 16 
Lottavägen / Vinkelvägen 
Mossvägen potthål 

Slyröjning 40 000 kr 
I runda tal kan vi räkna med kostnader på 470 000 kr i år. 
 
Entreprenörer är dyrare nu och därför måste vi räkna med högre utgifter. Detta medför 
att det är läge att höja avgiften för medlemmarna. Peter och Karin tittar på detta och 
skickar sedan ut mail på remiss till styrelsen. Planen är att göra ett utskick i höst som en 
avisering om avgiftshöjning. 
 
4 Vägarna, status, planerade åtgärder     
 
Kommunen har bestämt att det ska ta hand om belysningen längs Hultaslinga. Peter 
skriver på och godkänner detta. 
 
Det har pågått nedgrävning av fiber i området, Peter ska kolla om de är klara.  
 
Johanna och Mats ska göra inventering av sandlådorna. Ska vara noga med detta året 
att inventera både före och efter påfyllnad för att säkerställa att alla lådor fylls på. Det 



har tidigare år varit tomt i vissa lådor och vi vill med detta reda ut om det kan vara så att 
någon tar eller om de helt enkelt glömt fylla på vissa lådor. 
 
Övriga åtgärder som måste göras framöver är: 

• Målning av parkeringsplatser mitt emot Hultavägen 13 
• Gräva dike längs IP 
• Asfaltering på Hultavägen 33 -35, vattensamlingar på vägen. 
• Justera gupp Mossvägen 
• Hultavägen 42-48, renovering och asfaltering 

 
5 Frågor mm från medlemmar    
 
   Inget nytt 
 
6 Övriga frågor 
 
Johanna föreslår ”röjardag” där alla medlemmar kan medverka och hjälpa till med vissa 
arbeten för att få ner kostnader som vi annars måste lägga ut på olika firmor. Skulle 
samtidigt kunna skapa en gemenskap i grannskapet då man kommer prata mer med 
grannar. Dela upp i olika lag per område man bor i. 
 
Under sommaren har P-tjänst lappat bilar nere vid Åsa IF. Peter ska höra sig för vilka 
parkeringar det gäller nere vid IF så det inte blir bilar som blir fellappade som vi isåfall 
måste reda ut. 
 
Det nybyggda huset i Hultaslinga förvarar grus och stenar på ”vår” mark. Parkerar även 
fel med släpvag etc. Här finns behov om att leda dagvatten rätt. Mats och Peter ska 
prata med dom om detta. 
 
Vi ska försöka påminna alla medlemmar om att vi har en grupp på facebook, göra detta i 
något slags utskick? 
 
Nytt förslag att när det flyttar in nya medlemmar så ska vi knacka på och välkomna dom 
och ge samlad information om vägföreningen.  
 
7 Nästa möte 
Tisdag 15 november klockan 19.00, eventuellt online. 
Tisdag 7 Februari klockan 19.00 
Årsstämma Onsdag 29 mars kl 19.00  
  
8 Avslutning 
 
  Ordförande Peter avslutade mötet och tackade för visat intresse.  
      
 
Åsa 2022-08-23 



 
 
 
Lina Linder    Peter Gaestadius 
Sekreterare    Ordförande 


