
 

 

17 AUG 2020 – KL 19:00 

ORDINARIE ÅRSMÖTE 

VÄGFÖRENINGEN 
Bjärlöv-Harastorp Vägsamfällighet träffas hos  
Sven och Cecilia Hammarberg,  
Torsebro Byväg 220 (utomhus om möjligt) 
Välkomna!  - 
 

Vill du hjälpa oss att övergå till e-post utskick?  
Meddela oss din mailadress till: camilla.torsebro@gmail.com  

 

Dagordning: 

• Val av ordförande för stämman 

• Val av två justeringsmän. 

• Styrelsens och revisorernas berättelser 

• Ansvarsfrihet för styrelsen. 

• Framställningar från styrelsen eller motioner  

från medlemmar. 

• Ersättning till styrelsen och revisorerna. 

• Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat  

samt debiteringslängd. 

• Val av styrelse och styrelseordförande. 

• Val av revisorer. 

• Övriga frågor – samtal om belysning, grävningar, 

asfalt, hastighet m.m. 

 

Information och protokoll 

www.ekhaga.se/vagforeningen  

 

Vad görs av 
vägföreningen: 

• Årligt underhåll som sopning, 
snöröjning mm 

• Vid behov: skrapning av gräs 
och jord vid vägkanter 

• Tillse att trafikskyltning finns 

• Beslut om ytterligare 
underhåll pga. slitage:  
t ex ny beläggning 

• Satt ut blombyttor med 
reflexer för att hålla ner 
hastigheten. 

• Uttag av andels- och slitage- 
avgift för att täcka behov av 
underhåll. 

• Fastställa andelstal 

 

Vad görs av 
fastighetsägaren: 

• Sopa bort nedfall runt 
vägbyttorna för mindre slitage 

• Flytta byttorna så att snöplogen 
kommer åt ordentligt. 

• Vi har skyldighet att hålla  
4 m fri väghöjd och att hålla 
undan häckar, buskar och 
grenar från vägbanan. 

 
 

Om vägföreningen: 

Den enskilda vägsträcka som 
omfattas är Torsebro Byväg  
från "Färlöv korsningen" till norra 
utfarten mot 118. 
Andelsfördelningen omfattar 
fastigheterna längs sträckan,  
samt andra fastigheter som har 
behov av vägen för t ex in/utfart, 
eller åtkomst till fält eller skog. 
 
Vägföreningen förvaltas ideellt av en 
vald styrelse. Vi ser gärna nya friska 
krafter som vill göra en insats! Hör 
av er före stämman vid intresse.  
 
Nuvarande styrelse:  
ordf. Sven Hammarberg  
sekr. Camilla Hansson 
kassör, Fredrik Jacobsson  
ledamot, Isak Börsbo 
suppleanter, Eva Norlin och 
Fredrik Frank 
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