
Protokoll  

Fört vid Olofsbo Havsbads Vägförenings årsmöte  

Tid och plats: 2018-07-07, Caravan Club, Olofsbo 

Närvarande:    Ca 55 föreningsmedlemmar 

• Styrelsens ordförande Thomas Mellqvist öppnar mötet och hälsar alla 
välkomna. 
 

• Mötet godkänner årsmötets utlysning. 
 

• Mötet godkänner föreslagen dagordning. 

 
• Till ordförande för mötet utses Thomas Mellqvist. 

 

• Till sekreterare för mötet utses Arne Willhammar. 
 

• Till att justera dagens protokoll utses Svenning Alehem och Agnetha 
Ericsson. 

 

• Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2017/2018 redovisas. 

             Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen. 

 
• Resultat och balansräkning för verksamhetsåret redovisas. Årets 

resultat innebär ett överskott på 134 997:-kronor. Främsta 
anledningen till överskottet är att planerad asfalteringsarbeten inte 
kunnat utföras på grund av att fibergrävningen inte utförts som 
beräknat.  

Mötet godkänner resultat och balansräkningen. 
 

• Kerstin Jacobsson redovisar revisionsberättelsen. I denna föreslås att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017/2018. 
 



• Frank Andreasson och Arne Willhammar redovisar verksamhetsplanen för 
verksamhetsåret 2018/2019. Större planerade arbeten under året är 
asfaltering av Parallellvägen, kantskärning, rensning och tömning av 
dagvattenbrunnar och i övrigt normalt underhåll. Därutöver kommer 
föreningen fortsätta att tillsammans med stugägarföreningen bevaka och 
medverka till att de åtgärder som föreningarna redovisat för Falkenbergs 
kommun börjar genomföras. Vägföreningen kommer fortsatt att aktualisera 
hemsidan så att medlemmarna kan följa verksamheten. 
Vägföreningen har hos Falkenbergs kommun ansökt om bidrag för dels 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder och dels breddning av gång- och 
cykelvägen utmed Mastvägen. Om dessa bidrag beviljas kommer 
föreningen att påbörja genomförandet av åtgärderna. 
Mötet beslutar godkänna verksamhetsplanen. 

  
• Motion från Kurt Johansson Mastvägen 16 

Kurt Johansson har i motion till årsmötet föreslagit att ytterligare minst ett 
gupp placeras på Mastvägen. 
Styrelsen har berett motionen.  
Styrelsen pekar på att sedan förra årsmötet då motioner i denna fråga 
behandlades har hastighetssänkande åtgärder vidtagits på Mastvägen i form 
av avsmalning och dessutom har en digital hastighetsvisare satts upp. 
Styrelsen är av den uppfattningen att dessa åtgärder redan har haft effekt 
men måste utvärderas under en längre tid. 
Styrelsen anser därmed att rimliga åtgärder vidtagits. Det är dock slutligen 
bilförarens ansvar att hålla föreskiven hastighet. Saknas den respekten går det 
inte att bygga bort problemet. 
Styrelsen förslår att med hänvisning till de åtgärder som redan genomförts 
avslå motionen. 
 
Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen. 
 

• Motion från Hansi Gerhardsson Doppingen155 
Hansi Gerhardsson har avgett följande motion till vägföreningens årsmöte: 
Vill stänga av Havsvägen för all biltrafik under Maj, Juni, Juli, Augusti. 
Det är YTTERST få biltrafikanter som håller gällande hastighet eller lägre. 
Idag bor det väldigt mycket barnfamiljer nära vägen och i Olofsbo i allmänhet.  
Bilparkeringar finns ca.60-100 m uppåt i alla områden i Olofsbo, 
och det borde finnas möjlighet att utöka parkeringarna om så krävs. 
Det är orimligt att med så mycket människor som går, cyklar, springer hela 
tiden på Havsvägen att även ha öppet den för biltrafik. 
Självklart skall det gå att göra undantag och det är ju lätt reglerat med en enkel 
bom. 
 
 



Styrelsen har berett motionen. 
Havsvägen utgör enligt fastställd detaljplan en trafikled för allmän trafik och 
skall därmed hållas tillgänglig för sådan. Vägföreningen erhåller även 
statsbidrag för att sköta denna väg. Vad gäller parkeringar har vägföreningen 
enbart möjlighet att hänvisa besökande till parkeringarna utmed Havsvägen. 
Parkeringarna längre in i bostadsområdena ligger på tomtmark. 
Styrelsen beslutar därför föreslå årsmötet att motionen avslås. 
 
Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen. 
  

• Motion från Arnold Rönnerfors Gustaf Allans väg 7 
Arnold Rönnerfors Gustaf Allans väg 7 har till årsmöte inlämnat följande 
motion: 
Med hänvisning till min mailkorrespondens under augusti – september 2017 
med ordföranden avseende samfällighetens gräsklippning begär jag att 
årsmötet beslutar om omfattningen av skötsel av gräsytor mellan vägbana och 
respektives tomtgräns. 
Att samfälligheten inte klippt angivna gräsytor grundas, såvitt känt, inte på 
något beslut av samfälligheten. Om samfällighetens styrelse fattat sådant 
beslut har detta aldrig delgivits berörda fastighetsägare.  
Det finns anledning påpeka att bredden mellan asfalterad vägbana och 
tomtgränser varierar högst avsevärt, varför fastighetsägare berörs i större eller 
mindre omfattning. 
Styrelsen har berett motionen. 
Vägföreningen har ett ansvar i att sköta och underhålla anlagda gator och 
planlagda grönområden inom föreningens verksamhetsområde. Vad gäller 
gräsremsor mellan anlagda gator och tomter sköts dessa till helt övervägande 
del av respektive tomtägare. Områdena blir därmed skötta helt på det sätt som 
tomtägare vill och ger ett prydligt intryck. Detta tillvägagångssätt ser 
vägföreningen som den för alla bästa lösningen. I det fall vägföreningen skulle 
ha hand om skötseln på dessa områden blir nivån på skötseln en annan. 
Vägföreningen har inte resurser för en skötsel av dessa områden annat än på 
den nivå som erfordras för att framkomlighet och trafiksäkerhet kan 
upprätthållas. 
Styrelsen har tidigare meddelat motionären att i det fall vägföreningen ska 
sköta dessa gräsremsor mellan anlagd gata och tomtgräns kommer skötseln att 
bli på den nivå att framkomlighet och trafiksäkerhet upprätthålls.  
Styrelsen anser att motionen med ovanstående redovisning är besvarad. 
 
Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att motionen är besvarad med 
styrelsens redovisning. 

• Förslag till ersättning för styrelse, revisorer m fl redovisas. 
Förslaget innebär en höjning med 2%. 

     Mötet beslutar att godkänna förslaget till ersättningar. 
 



• Förslag till budget för verksamhetsåret 2018/2019 redovisas. Förslaget anger 
ett underskott på 238 992:-kronor. Anledningen härtill är främst större 
kostnader för asfalteringsarbeten. 
Mötet beslutar godkänna förslaget till budget för verksamhetsåret 2018/2019. 

• Till ordförande för föreningen för ett år väljs Thomas Mellqvist. 

• Till styrelseledamöter omväljs för två år Margareta Lövgren och Frank 
Andreasson. 

• Till suppleanter omväljs Cindy Forsén och nyväljs Fredrik Ekeroth på två år.  

• Till revisor omväljs Herbert Sallmén på två år. 
 

• Till revisorssuppleant omväljs Peter Jensen på två år.  

• Eftersom ingen valberedning kunnat utses för verksamhetsåret har styrelsen 
enligt årsmötets beslut fungerat som valberedning. Ordföranden ber mötet 
komma med förslag på ledamöter till valberedning. Några förslag 
framkommer inte. 

Mötet beslutar därför uppdraga åt styrelsen att utse valberedning. Idet fall 
styrelsen inte lyckas utse en särskild valberedning får styrelsen fungera som 
valberedning. 

• Under allmänna synpunkter lyfts av medlemmar följande frågor: 

• Vägföreningen och stugägarföreningen bör gemensamt insända skrivelse 
till länsstyrelsen och påpeka problemen med avloppsnätet. 

• Trumma under Stamvägen har rasat och bör rättas till. 
• Detaljplanen beträffande Bengtsa Johans väg bör undersökas. 

 
Mötet beslutar att överlämna dessa synpunkter till styrelsen för beredning. 

• Årsmötets protokoll kommer att anslås på anslagstavla vid affären i Olofsbo 
och redovisas på föreningens hemsida. 

• Årsmötet förklaras avslutat och ordföranden tackar mötesdeltagarna för 
deras engagemang.   

Vid protokollet 

 

Arne Willhammar  

 Justeras 
 

 Svenning Alehem             Agnetha Ericsson 


