
Bjärlöv-Harastorp Vägförening 

 

Protokoll Årsmöte 2021-04-21 
Tid: Onsdagen 21/4 kl 19.00 

Plats: Digitalt möte på Zoom 

 
Närvarande: Sven Hammarberg, Fredrik Jacobsson, Camilla Hansson, Fredrik Frank, Mårten 

Persson, Per-Göran Persson, Isak Börsbo, Eva Norlin, Cecilia Hammarberg 

 
 

• Årsmötets behöriga utlysande 
✓ Årsmötet ansågs behörigen utlyst. 

 

• Val av mötets ordförande respektive sekreterare 

✓ Sittande ordf. Sven Hammarberg och sekr Camilla Hansson valdes. 

 

• Val av 2 justeringsmän 

✓ Mårten Persson och Per-Göran Persson valdes. 

 

• Styrelsens och revisorernas berättelser: 

 

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 gjordes 

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 asfalt-beläggningen 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. 

 

Revisorns berättelse för 2020 

Undertecknade revisorer har denna dag (18/4) granskat räkenskaperna för året 2020 och funnit 

dem förda i överrensstämmelse jämfört med verifikationer varför vi tillstyrker att styrelsen får 

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 

• Ansvarsfrihet för styrelsen 

✓ Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
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• Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 

 

Gatubelysningen 

Belysningsstolpar (4 st) togs bort i samband med att Eon grävde ner elledningarna, och det är 

bitvis helt mörkt längs Byvägen. 

Även belysningen vid norra infarten från väg 118 släcktes vilket vi ansåg vara en säkerhetsrisk i 

trafiken. Vi fick gehör för detta och belysningen längst ute vid 118, samt den vid pumpstationen 

har därefter åter tänts, vilket är väldigt positivt. 

  

Vad gäller övrig belysning har Kommunen vidtalats flera gånger, men vi får inte svar, ingen 

dialog kring frågan.  

Mötet diskuterade kring vad vi har för behov/önskemål, om vägföreningen ska tillse viss 

allmänbelysning eller om t ex fastighetsägare själva ska ansvara för det.  

Mötet beslöt att en arbetsgrupp med Sven H, Fredrik F och Camilla H tar fram några konkreta 

förslag på teknisk lösning, inklusive kostnad, för vidare omröstning/beslut. 

 

Skyltning/trafik 

Styrelsen ska fundera på hur vi kan tydliggöra ännu bättre för trafikanter hur vi vill att trafiken ska 

flyta längs Byvägen, exempelvis genom åtgärder som löpande kommunikation och skyltning. 

 

Vägbyttor:  

Vi vill att byttorna ska finnas kvar, och som tidigare år konstaterar vi att vägen då behöver skötas 

regelbundet runt omkring vägbyttan eftersom skräp och nedfall från träd och annat blir kvar, vilket 

skadar vägbanan.  Byttorna behöver också se trevliga ut.  

✓ Därför har vi sedan förra årsmötet en överenskommelse om skötsel av vägbanan samt 

byttor med respektive fastighetsägare.  

De vägbyttor som inte har någon ansvarig eller där skötseln inte görs kommer att flyttas.  

 

Skötsel/Underhåll: 

▪ Håll vägbanan ren i området omkring byttorna, där trafiken inte blåser bort 

skräpet. 

▪ Plantera och sköt om växterna i byttan. 

▪ Dra bort byttan från vägbanan vid tiden för vinterunderhåll.  

▪ Ställ fram byttan på våren när det inte längre finns risk för snö. 
 

✓ Ansvar för vägbyttor och skötsel enligt ovan: 

2 st: Jonas Strömbäck, placering på backen, en på var sida vägen. 

2 st: Mårten Persson/Camilla Hansson och Isak & Madeleine Börsbo,  

1 st: Sven och Cecilia Hammarberg. 

1 st: Pia Rönn och Fredrik Jakobsson 

2 st: Fredrik Frank och Caroline Torstensson/Joachim Lindh  

1 st: Gunilla Hansson, ordnat byttan själv efter kontakt med VF. Samma skötselkrav 

gäller. 
 

 

• Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 

✓ Styrelsen föreslår befintlig debiteringslängd enligt gällande fördelning. 

✓ Det är styrelsens fortsatta inriktning att ha ekonomisk beredskap för reparationer av 

vägbanan samt att bygga en ekonomi för mer omfattande åtgärder i framtiden.  

Framöver tas avgift ut varje år.  

 

 

• Val av styrelse (minst tre ledamöter och två ersättare enligt stadgarna, samtliga för 1 år.) 

✓ Ordförande Sven Hammarberg 

✓ Tre ledamöter: Camilla Hansson, Fredrik Jacobsson, Isak Börsbo 

✓ Två ersättare: Fredrik Frank och Eva Norlin. 
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• Val av revisorer 

✓ Omval av Per-Anders Roos, samt nyval av Ulrika Lundh, båda på 1 år. 

Stort Tack till Gunnar Dahlbom för hans insats som revisor sedan år 2000! 

 

• Övriga frågor 

✓ Nästa årsmöte bestäms till 2021-03-28, kl. 19.00. Plats meddelas i kallelsen. 

 

 

• Meddelande om plats för stämmans protokoll 

✓ www.ekhaga.se/vagforeningen 

 
 
 

Ordf. Sven Hammarberg Sekr. Camilla Hansson 

[Underskrivet i original] [Underskrivet i original] 

____________________________________ _________________________________________ 

 

 

 

Justerat av 

Mårten Persson Per-Göran Persson 

[Underskrivet i original] [Underskrivet i original] 

____________________________________ _________________________________________ 

 

 

 

 Kontakt: Sven Hammarberg, 0709-205655 

 sven.hammarberg@ekhaga.se 

http://www.ekhaga.se/vagforeningen

