
Protokoll fört vid möte med Gullbrandstorps vägförening 2018-06-07 
 
Närvarande: Fredrik Larvall, Dennis Wallin, Roger Karlsson 

 

 

§1. Fredrik Larvall öppnade mötet. 

§2. Närvarande enligt ovan. 

§3. Dennis Wallin väljs till justerare av protokollet. 

§4. Dagordningen godkänns. 

§5. Protokollet från förra styrelsemötet genomlästes och godkändes. 

§6. Frågor från årsmötet. 

a) Samhällsföreningen ville att vägföreningen skulle göra en skrivelse till Halmstad 

Kommun angående den höjda hastighetsgränsen på Kustvägen.  

Samhällsföreningen satte ihop en skrivelse som vi också skrev under. Denna 

skickades därefter till Halmstad Kommun. 

b) Ett av resultaten från trygghetsvandringen 2017 var att det upplevs att det saknas 

belysning på en del ställen. Kommunens representant anmärkte att detta var en 

fråga för vägföreningen. Efter kontakt med Kommunen (Hans Ripén) har vi fått 

klart för oss att det är vägföreningen som ansvarar för att sätta upp ny belysning. 

Däremot sköte kommunen underhållet av befintlig belysning.  

Kostnaden för att sätta upp en belysningspunkt (lyktstolpe) är från ca 15 000 kr. 

Det kan tillkomma kostnad för t.ex. kabeldragning. 

 

Då vägföreningen idag inte har en ekonomi för att lösa detta och inte heller har 

planera på att be medlemmarna att börja betala en avgift väjer vi att inte driva 

frågan vidare. 

c) På årsmötet framfördes en önskan om att vägföreningen skulle driva på om fler 

farthinder på våra gator. 

I samband med att kommunen visade upp sina planer på de framtida paviljongerna 

på skolan diskuterade frågan om farthinder.  

Halmstad Kommun sätter endast upp farthinder på gator i direkt anslutning till 

skolor. I övrigt hänvisas till vägföreningen. 

Vår syn på farthinder är att de boende själva får bekosta dessa. Vi ställer oss 

bakom en ansökan för att sätta ut farthinder. 

§7. Fredrik har gjort årets ansökan av bidrag från kommunen. Detta är ett administrativt 

bidrag. 

§8. Presentation av vägföreningen på IGullbrandstorp.se. 

Vi sätter ihop en presentation av vägföreningen och dess uppdrag som sedan 

presenteras på samhällsföreningens webbplats. 

§9. Nästa möte blir 18 september kl. 19 hos Fredrik. 

 

 

  



Vid protokollet 

 

   

 ..........................................................  

Roger Karlsson 

 

 

Justeras 

 

 

 .................................................................   

Dennis Wallin  


