
Protokoll  

Fört vid möte med styrelsen för Olofsbo Havsbads Vägförening 

  

Tid och plats:                  2018-04-14  10.00 – 13.00, Bovieran, Falkenberg 

                   

Närvarande: Thomas Mellqvist (ordförande), Margareta Lövgren, 

Frank Andreasson, Cindy Forsén, Arne Willhammar 

• Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkommen 

• Dagordningen godkännes. 

• Cindy Forsén utses till att justera dagens protokoll. 

• Protokoll från styrelsemöte 2017-10-01 redovisas och läggs till handlingarna. 

• Valberedning 

Styrelsen är enligt beslut på årsmötet valberedning tills styrelsen kunnat utse 

en separat valberedning.  

Thomas kontaktar Anna för genomgång av frågan. 

 

• Rapport översvämningen 

Thomas och Frank redovisar diskussioner med VIVAB angående orsakerna 

till problemet med att avloppsnätet inte klarar av vattenmängderna. 

Vägföreningen bedömer att avloppsledningen från Glommen via Olofsbo inte 

är dimensionerad för de ökade vattenmängder som utbyggnaden i Glommen 

innebär. Vägföreningen har ställt fråga till såväl VIVAB som kommunen om 

vilka åtgärder som kommer att vidtas så att problemen inte upprepas. 

Föreningen har fått svaret att VIVAB undersöker vad som bör göras men har 

ännu inte fått besked om vilka åtgärder som kommer att genomföras. 

Styrelsen kommer att i yttrande över den fördjupade översiktsplanen för 

norra och södra kusten peka på att en fortsatt utveckling av nya 

bostadsområden i Glommen kräver att VA frågan löses så att inte Olofsbo 

drabbas av problem.   

• Skrivelse till Falkenbergs kommun 

Thomas har i skrivelse till kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg 

påpekat behov av åtgärder på VA området och gatusidan. 

Svar har inkommit från kommunen. Skrivelserna bifogas protokollet. 

 

• IP Only utbyggnadsläget 

Frank redovisar att i princip allt grävarbete nu är klart men huvuddelen av 

återställningsarbetet återstår. 

 



 

• Asfalteringsarbeten 

 Frank redovisar att planerad asfaltering på del av Parallellvägen kommer att 

genomföras före semestern.     

• Digital hastighetsskylt 

Frank redovisar att en digital hastighetsskylt är inköpt och placerad på 

Mastvägen. Ansökan kommer att insändas till kommunen om bidrag till 

denna liksom för anläggandet av några avsmalningar. 

Styrelsen beslutar att först utvärdera denna hastighetsskylts effekt innan 

någon ytterligare inköps. 

 

• Ekonomirapport 

Margareta redovisar den aktuella ekonomiska ställningen för 

vägföreningen. Nuvarande behållning är 1 081 000:-kronor. Vid 

verksamhetsårets utgång beräknas föreningens behållning vara ca    

1 000 000:- kronor.  

• Vårskrivelsen 

Margareta redovisar förslag till utformning av skrivelsen. 

Styrelsen godkänner skrivelsen efter några smärre kompletteringar. 

 

• Ändring av debiteringstidpunkt 

Styrelsen beslutar att fakturering av vägföreningsavgiften i fortsättningen ska 

ske per den 1 maj med förfallodag 31/5. 

 

• Inköp av kartor 

Styrelsen beslutar att beställa tryckning av ytterligare 200 kartor över 

Olofsbo.  

 

• Verksamhetsberättelse 

Arne tar tillsammans med Frank fram förslag till verksamhetsberättelse. 

  

• Verksamhetsplan 

Arne tar fram förslag till verksamhetsplan. 

• Begränsat axel-/boggietryck 

Frank föreslår att skylt som föreskriver begränsat axel-/boggietryck på 

BengtsaJohans väg tas bort. 

Styrelsen beslutar enligt Franks förslag. 

• Råkor 

Frank informerar om att problemet med råkorna blir allt värre. Det känns 

angeläget att något görs åt råkskogen. 

Styrelsen beslutar att tillskriva markägaren till råkskogen och rekommendera 

att skogen avverkas.  



 

• Bidrag till gång- och cykelväg utmed Mastvägen 

Styrelsen beslutar att pånytt ansöka hos kommunen om bidrag till breddning 

av gång- och cykelvägen utmed del av Mastvägen. 

• Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir den 2/6 kl 10.00  hos Thomas. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Arne Willhammar  Cindy Forsén 

 






