
HULTA VÄGSAMFÄLLIGHET 
 
Styrelsemöte 15 november 2022, kl 19.00 
Plats: Hos Anette Eliesersson 
Närvarande: Peter Gaestadius, Johanna Östling, Sissi Johansson, Anette Eliesersson, 
Clas Baad. 
 
Frånvarande: Karin Hjerpe, Mats Johansson, Mats Gillqvist, Lina Linder. 
 
 
1 Mötet öppnas 
Mötet öppnas hemma hos Anette. Dagordningen godkändes. 
  
 
2 Justering av föregående protokoll 
Protokoll från 2022-08-16 godkändes. 
 
 
3 Ekonomi 
Karin hade till ordförande och sekreterare skicka siffror fram till och med sista oktober. 
Vi noterar att flera planerade arbeten inte har kunnat genomföras. Det har varit problem 
med att få offerter samt att de innehållsmässigt varit osäkra. Orsaken till svårigheterna 
med att få relevanta offerter bedömer vi har med den allmänna osäkerheten över 
prisutvecklingen vi har just nu. Styrelsen beslutade att kontakt några entreprenörer igen. 
 
Behållningen på kontona är ca 580.000 kronor per den 29 oktober. 
 
Styrelsen kommer att skicka ut motionen om avgiftshöjning i samband med kallelse, på 
sedvanligt vis. 
 
4 Vägarna, status, planerade åtgärder     
 
Det har pågått nedgrävning av fiber i området, Peter och Johanna har inspekterat och 
godkänt de åtgärder som behövdes.  
 
Dessa uppgifter återsår (se kommentar ovan). 
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 

 
Länsstyrelsen planerar för att återkomma med svar under våren 2023, på överklagan på 
trafikfarliga häckar. 

 



5 Frågor mm från medlemmar    
Styrelsen beslutade att svara på Anders Kroon mail daterat 23 september 2022. 
Styrelsen bedömning att frågorna rör ärenden som Lantmäteriet är handläggare för samt 
någon fråga som berör en enskild fastighetsägare.  
 
Svaret skickas snarat via mail till de mottagare som erhållet ovanstående mail, däriblan 
tjänstemän på Kungsbacka kommun. 
 
 
6 Övriga frågor 
Peter kontaktar valberedning för avisering om hur styrelsens ledamöter ställ sig till att 
fortsätt som funktionärer. 
 
7 Nästa möte 
Tisdag 7 Februari klockan 19.00 
Årsstämma Onsdag 29 mars kl 19.00  
  
8 Avslutning 
 
  Ordförande Peter avslutade mötet och tackade för visat intressesamt Anettes 
gästfrihet. 
      
 
Åsa 2022-11-16 
 
 
 
Anette Eliesersson    Peter Gaestadius 
Sekreterare    Ordförande 


