
Bjärlöv-Harastorp Vägförening 

 

Årsmöte 2021 
Tid: Onsdagen 21/4 kl 19.00 

Plats: Zoommöte (p.g.a. pandemi) 

Dagordning enligt stadgar 

• Årsmötets behöriga utlysande 

• Val av mötets ordförande respektive sekreterare 

• Val av 2 justeringsmän 

• Styrelsens och revisorernas berättelser 

• Ansvarsfrihet för styrelsen 

• Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 

o Information om underhåll och belysning 

• Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 

• Val av styrelse (minst 3 ledamöter och 2 ersättare enligt stadgarna.) 

o Ordförande 

o 2 ordinarie ledamöter 

o 2 ersättare 

• Val av revisorer 

o Förslag: Val av Per-Anders Roos (Harastorp) samt Ulrika Lundh (#163) på 1 år. 

(Tack till Gunnar Dahlbom för lång och trogen tjänst!) 

• Övriga frågor 

o Förslag till tidpunkt för årsmöte 2022 

• Meddelande om plats för stämmans protokoll 

 

Styrelsens berättelse för år 2020 

Styrelsen för Bjärlöv-Harastorp vägförening har haft löpande kontakt och några möten om bl.a. 

arbetsinsatser och mindre utlägg. Visst underhåll av skyltning och blomlådor har utförts. För 

vinterunderhållet anlitades Ingvar Sturesson, som även detta år gjorde ett bra arbete med snöröjning. 

Nya 30-skyltar har satts upp bl.a. som dubbelskyltning vid norra infarten och längs Fridarpsvägen före 

dess anslutning till Torsebro byväg. Detta skedde under en trevlig och produktiv fixardag 21 

november. Stort tack till alla som deltog! 

Vägföreningens webbsida har underhållits under året. Här hittar man protokoll, styrelsens 

kontaktuppgifter med mera. Styrelsen har som inriktning att uppdatera sidan vid behov. Även 

Facebooksidan ”Torsebroare” har använts för informationsspridning. 

Vid 2020 års slut hade Bjärlöv-Harastorp vägförening ett saldo på 28 763 kr. Avgiftsuttag skedde 

under 2020. 

Det är styrelsens fortsatta inriktning att ha ekonomisk beredskap för en större renovering av vissa 

sträckor. Delar av vägen är påfallande slitna, då asfaltbeläggningen är gammal och inte har obegränsad 

livslängd. Styrelsen beräknar att vägen inom 5-10 år behöver en mer omfattande reparation.  

Styrelsen arbetar helt ideellt, och det är ofta svårt att få tid till att bottna ordentligt även i frågor som 

kan anses viktiga. Vi välkomnar därför fler personer till att bidra med goda förslag, styrelsearbete och 

andra frivilliga insatser. 

Styrelsen 

 Kontakt: Sven Hammarberg, 0709-205655 

 sven.hammarberg@ekhaga.se 

Nuvarande styrelse: 
Ordförande: Sven Hammarberg 

Mob: 0709-205655 

Ledamot, sekr: Camilla Hansson 

Ledamot, kassör: Fredrik Jakobsson  

Ledamot: Isak Börsbo 

Ersättare: Eva Norlin 

Ersättare: Fredrik Frank 


