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Plats: Fredrik Kanth 

 

Närvarande: Per Möller (PM) Ordf. 

 Klas Persson (KP) 

 Erling Wirehed (EW) 

 Tord Torstensson (TT) 

 Lars-Göran Lundin (LGL) 

 Fredrik Kanth (FK) 

   

 Conny Söderholm (TEAB)  

     

§ 1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.  

§ 2. Val av justeringsman 

 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Fredrik Kanth som sekreterare. 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötes protokoll, godkändes och lades till handlingarna. 

§ 4. Ekonomi 

KP meddelar att kassabehållningen uppgår till 876 000 kr. 

Nytt bidrag från kommunen har inkommit men är inte indexuppdaterad, KP kontrollerar 

med kommunen. 

§ 5.      Åtgärdsplan  

 Pågående arbeten bifogas som bilaga till protokollet 

 Fläderbärsvägen, kantsten släpper, Höganäs kommun har lovat att åtgärda detta vid 

övertagandet av huvudmannaskapet. 

 Lindes väg 2 rännstensbrunnar varav en ej fungerande, Teab tittar på det. 

 Det skall monteras en skylt om parkering förbjuden längst norra sidan av Revavägen 

utanför skolan, TEAB sätter upp skylt. LGL kontrollerar de lokala trafikstadgarna om 

skyltens utformning. 

§6 Övriga frågor. 

Kommunen har tagit upp vår begäran att lägga ner VF. Besiktning av Jonstorps 

vägförenings skötselområde pågår för tillfället. Därefter kommer vi att få ett hum om hur 

mycket detta kommer att kosta, sedan skall detaljplanen skrivas om och lantmäteriet skall 

ha sin åsikt, så ungefär 2025 kommer allt att vara klart. 
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Kommer att bli ett möte på kommunen om parkeringsproblemen vid isbanan. PM följer 

detta 

Det finns en 50-skylt vid skolan, Teab byter denna mot rätt skylt. 

Det har kommit in snö/grus i Gunvor Lindqvist Jörgensens trädgård i samband med årets 

snöskottning, TEAB åtgärdar. 

Sanden som finns på g/c-vägen vid skolan rinner ut från skolans område. Martin Ling tittar 

på detta. 

Det blir vattenansamling på gatan vid Fångstvägen 15 och 18B. Punkten läggs till 

åtgärdslistan men vi avvaktar kommunens besiktning inför övertagandet. 

Promenaden, Kaj Ling har anmält att det står bilar parkerade i vändzonen vilka hindrar 

sopbilarna att kunna vända. TEAB tittat på detta. 

Rekekroken, Lantmäteriet har bestämt att Frick skall betala 12 000 kr till VF för deras  

avstyckade tomter skall läggas in i GA:5. VF har beslutat att man ej kommer att skicka ut 

en faktura för detta. 

TEAB beställer sopning av våra gator och g/c-vägar nu när vintern är över. 

Då gatorna är sopade beställer TEAB rensning av våra dagvattenbrunnar, gallerna 

markeras med en färg då de rensats för att lättare avstämning. 

§7 Mötets avslutande 

 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 Nästa möte den 16 maj hos Erling Wirehed 18.30 

 

 Årsmötet 2018 planeras preliminärt till den 20/6  

 

 

Vid protokollet:  

 

 

 

Per Möller Fredrik Kanth 

Ordförande Sekreterare 


