
Protokoll 
Fört vid möte med styrelsen för Olofsbo Havsbads Vägförening 

Tid och plats:                  2017-10-01  10.00 – 12.00, Sjöborrevägen, 
                Olofsbo

Närvarande: Thomas Mellqvist (ordförande), Margareta Lövgren, Frank 
Andreasson, Jan Adolfsson, Arne Willhammar

• Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkommen

• Magnus Högström, Centralvägen 34 redogör för de problem som finns med råkorna 
som har sina bon i skogen som gränsar till hans tomt, del av Olofsbo 2:27. Problemet 
skulle försvinna om skogen avverkades. Markägarna har möjlighet att göra 
avverkning men är osäkra på om man vill göra detta med tanke på vad omgivningen 
ska tycka. Magnus vill gärna att vägföreningen uttalar sig i frågan.

   Styrelsen tackar Magnus och meddelar att man kommer att ta upp    frågan.

• Dagordningen godkännes.

• Margareta Lövgren utses till att justera dagens protokoll.

• Protokoll från styrelsemöte 2017-08-07 redovisas och läggs till handlingarna.

• Valberedning
   Thomas meddelar att Anna åtagit sig att arbeta med frågan.

Arbete pågår inom styrelsen att hitta ytterligare två ledamöter till beredningen.

• Södra nedfarten till stranden
 Styrelsen beslutar att kontakt med länsstyrelsen angående södra nedfarten till stranden 
tas i samband med att frågor kring stranden som helhet diskuteras med länsstyrelsen.

• Ansökan Falkenbergs kommun
Ansökan om bidrag till breddning av gång- och cykelvägen utmed del av Mastvägen 
är insänd till Falkenbergs kommun.

• Möte med Falkenbergs kommun.
Thomas tar kontakt med stugägarföreningen för att få till stånd nytt möte med 
kommunen för att diskutera åtgärder i Olofsbo.

• IP Only
Thomas och Frank informerar om de kontakter man har med IP Only och deras 
entreprenör angående grävarbetena.

• Asfalteringsarbeten
 Frank informerar om att fibergrävningen nu kommit så långt att asfalteringen av 
korsningen Centralvägen/Musselvägen nu kan genomföras.    

• Digital hastighetsskylt
Frank informerar om utbudet. Skrivelse har även inkommit om behovet. Styrelsen är 
positiv till att införskaffa två skyltar. Frank undersöker vidare och frågan tas upp för 
beslut på nästa möte.

• Ekonomirapport



Margareta redovisar den aktuella ekonomiska ställningen för 
vägföreningen. Nuvarande behållning är 788 000:-kronor. Utfakturerat för 
avgifter är 570 000:-kr, tillsammans en behållning på 1358 000:-kr. Under 
hösten kommer nu kostnaderna för asfalteringsarbetena.

• Gräsytor utanför tomtgräns
Vägföreningen har efter det att föreningen svarat på nytt via mail fått skrivelse från 
Arnold Rönnerfors Gustaf Allans väg 7 angående gräsklippning mellan hans tomt och 
gatan.

Styrelsen beslutar att besvara skrivelsen med att vägföreningen inte äger någon mark 
och att föreningens ansvar är att sköta och underhålla gatorna och planlagda 
grönområden inom föreningens verksamhetsområde. Föreningen ska även tillse att 
området närmast den anlagda gatuytan sköts på sådant sätt att framkomlighet och 
trafiksäkerhet upprätthålls.

• Råkor
Styrelsen diskuterar problemet med råkorna och om vägföreningen ska engagera sig i 
frågan.
Styrelsen beslutar att föreningen ska meddela markägarna att vägföreningen inte har 
någon synpunkt på om markägarna avverkar träd i skogen på del av fastigheten 
Olofsbo 2:27.

• Tillfälligt gupp på Havsvägen
Frank informerar om att ett tillfälligt gupp varit utlagt på Havsvägen under denna 
sommar.
Styrelsen beslutar att det tillfälliga guppet läggs ut även nästa sommar.

• Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 30/3 kl 10.00  på Caravan Club

Vid protokollet Justeras

Arne Willhammar Margareta Lövgren


