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Protokoll 

Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 

Plats: Ankarskolan, Träslövsläge  
 

$1  Ordförande Lars Nilson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 Kallelse till årsmötet har skett i enlighet med föreningens stadgar. 

 Till årsmötet har registrerats 65 röstberättigade medlemmar, varav 14 fullmakter. 

$2 Till årsmötets ordförande respektive sekreterare valdes Anders Axelsson och Helena  

  Rydström. 

$3 Att justera protokoll och tillika rösträknare valdes Nicklas Syberg och Stefan Kuczerski. 

$4 Röstlängden fastställdes. Debiteringslängd och underlag för bokföringen fanns 

framlagda vid mötet.  

$5 Dagordningen fastställdes. 

$6 Verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen har varit utsända med kallelsen. 

Dessa har även funnits på vägföreningens hemsida och har under årsmötet distribuerats 

till samtliga närvarande. Handlingarna anses föredragna. Inga frågor ställdes. 

 Verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen lades till handlingarna. 

  Årsredovisningen anses föredragna. Inga frågor ställdes på årsredovisningen. 

Årsredovisningen lades till handlingarna. 

 

Enligt styrelsens föreslagna disposition kommer årets resultat på 166 452 kr disponeras 

så att 80 000 kr förs över till underhållsfonden, samt att 86 452 kr överförs till ny 

räkning. 

$7 Revisorernas berättelse anses föredragen och lades till handlingarna. 

$8 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

$9  Styrelsens förslag till budget och underhållsplan. 

Ordförande Lars Nilson informerar om att budgeten i stort är oförändrad. Dock har 

budgeten höjts med 10 000 kr, att används till kostnadsökningar för allmänt underhåll 

såsom snörröjning och kantskärning.  
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Inga frågor eller synpunkter på budget eller underhållsplan. 

Årsmötet fastställde budget och underhållsplan för 2014/2015 enligt styrelsens förslag. 

$10 Medlemsavgiften för 2014/2015 är oförändrad: 850 kr för åretrunt boende, 510 kr för 

fritidsboende och 85 kr för obebyggd tomt. 

 $11 Styrelsens förslag på gång- och cykelväg utmed Södra Näsvägen 

Ordförande Lars Nilson informerar om bakgrund till ett förslag på gång- och cykelväg 

utmed Södra Näsvägen som framarbetats i samarbete med kommunen. På årsmötet 

2008 togs ett beslut om att införa fartgupp. På årsmötet 2009 beslutades det att 

styrelsen skall arbeta för att 1) kommunen bygger cykelväg, samt 2) styrelsen skall verka 

för att kommunen tar över underhåll av Södra Näsvägen.  I enlighet med detta har 

arbetet framskridit och nu finns det ett färdigt förslag från kommunen gällande gång- 

och cykelväg och ökad säkerhet längs Södra Näsvägen. 

Anna Olsson från Hamn- och Gatuförvaltningen presenterar förslaget, som finns 

beskrivet på baksidan av kallelsen till årsmötet, samt presenteras på www.snas.se. 

 I korta drag så kommer cykelvägen att gå på norra sidan av Södra Näsvägen. Det är för 

att fler personer bor där och därmed undviker man korsande trafikanter. Cykelvägen 

kommer att bli 2,5 m bred med ett 25 cm brett betongkantstöd med reflexstolpar i.  

 

I förslaget ingår även att öka säkerheten på Södra Näsvägen genom att byta ut 

blomlådorna mot fasta farthinder, bestående av 2 platåhinder och 4 avsmalnande 

passager. Det nuvarande guppet kommer att byggas om till ett platåhinder. 

 I samband med detta arbete kommer rör för fiberanslutning att anläggas. Varbergs 

energi är beredda att starta sitt arbete samtidigt och etapp1 av fiberarbetet, blir då klar 

samtidigt med gång- och cykelvägen. 

Frågor på förslaget som uppkom på årsmötet: 

 Har belysning av sträckan diskuterats? 

Svar: Kommunen bekostar inte belysning men gräver ner förberedande 

ledningar. 

 Kommer fasta bussplatser för skolbussen att byggas i samband med att man 

bygger gång- och cykelvägen? 

Svar: Nej. Detta ingår inte i detta projekt. 

 Är det vanligt med så många farthinder som det är föreslaget? 

Svar: För effektiv fartbegränsning krävs farthinder var 75:e meter. Förslaget 
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innebär färre farthinder men har granskats tillsammans med trafikingenjörer 

från Varbergs Kommun och detta är det förslag som kommunen anser är bäst. 

 Varför blandar man sidohinder och fartgupp, och inte bara bygger fartgupp? 

Svar: De som bor längst ut på Södra Näs tycker att det blir för mycket fartgupp. 

Detta är en kompromiss. 

  Varför nöjer man sig med 2 chikaner istället för att bygga 3 chikaner på 

sidohindren. Det är betydligt mer fartbegränsande och effektivt. 

 Svar: Det är trots allt en begränsad mängd trafik på Södra Näsvägen. Märker vi 

att mer fartbegränsande åtgärder behövs, kan detta kompletteras senare.  

 Finns det någon risk att bygget inte blir av till hösten?  

Svar: Nej, inte som man kan förutse i dagsläget. 

 När beräknas etapp 1 vara klar?  

Svar: Arbetet i etapp 1 beräknas vara klart våren 2015. Övriga etapper kan vi 

inte uttala oss om idag.  

Beslut 

Årsmötet tog beslut om att upplåta rättigheteten att bygga gång-cykelväg längs Södra 

Näsvägen.  

 

Årsmötet tog beslut om att öka säkerheten genom att byta ut befintliga blomlådor mot 

fasta farthinder i form av 2 platåhinder/fartgupp och 4 avsmalnande passager. 

Inga motioner hade inkommit. 

$12  Styrelsen föreslår oförändrad ersättning till styrelsen och revisorerna med summan 

36 800 kronor jämte reseersättning. 

 Ordförande   7 400 

Kassör    6 600 

Ledamot   4 100 

Ledamot   4 100 

Ledamot   4 100 

Ersättare   1 600 

Ersättare   1 600 

Ersättare   1 600 

Ersättare   1 600 

Ersättare   1 600 

Protokollförare   1 500 

Revisor       500 
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Revisor       500 

Summa   36 800 

 

Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag. 

$13  Val av styrelse och styrelseordförande för kommande verksamhetsår. 

 

Som ordförande till styrelsen Södra Näs och Nygårds vägförening föreslår 

valberedningen Lars Nilson, omval på ett år till 2015. 

 

Årsmötet bifaller valberedningens förslag. 

 

Valberedningens förslag till styrelseledamöter: 

Nyval ledamot till 2015   Maria Havsol till 2016 

 

Årsmötet bifaller valberedningens förslag. 

 

Valberedningens förslag till ersättare:  

Nyval ersättare   Anneli Westling till 2016 

Omval ersättare  Helena Rydström till 2016 

Omval ersättare  Nicklas Syberg till 2016  

Fyllnadsval ersättare  Gert Snödahl till 2015  

 

Årsmötet bifaller valberedningens förslag. 

$14 Val av revisorer och revisorersättare för kommande verksamhetsår 

 

Valberedningens förslag till revisorer:  

Omval revisor   Astrid Halling till 2016 

Omval ersättare revisor  Gösta Svenberg till 2016 

Omval ersättare revisor  Johnny Westling till 2015 

 

Årsmötet bifaller valberedningens förslag. 

$15 Fråga om val av valberedningen 

 

Till valberedning valdes omval av sittande valberedning, dvs 

 Karl Gustav Nilsson (sammankallande), Martin Bekken, Bengt Fransson, Astrid Halling 

och Göran Andersson. 

$16  Övriga frågor:  
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Information om fiber till Södra Näs 

 

Hans Bergqvist informerar om fiber.   

85 % av åretruntboende och 25 % av sommarboende har anmält intresse för fiber och 

Varbergs Energi har därför beslutat att bygga ut fiber inom Södra Näs.  

Tack vare att så många har anmält sig kommer det kunna ske till lägsta möjliga 

anslutningskostnad, ca 12.500kr/fastighet (11.400kr efter ROT).  

Det går fortfarande att anmäla sitt intresse till fiber@snas.se, men efter att det första 

spadtaget är grävt kommer det bli svårare att ansluta sig till denna låga kostnad.  

 

I augusti kommer ett ledningsägarmöte mellan Vivab, Varbergs Energi, Telia etc att 

hållas och så snart kommunen därefter startar arbetet med gång- och cykelvägen,  

kommer Varbergs Energi samtidigt att påbörja arbetet med att lägga ner fiber längs 

vägarna kring Södra Näsvägen. Den första etappen i fiberarbetet berör följande vägar:  

Södra Näsvägen, Tegvägen, Klavens Väg, Hagmarksvägen, Kvarnstigen, Trulsa Gata, 

Svarteskärsvägen, Olas Gata, Anders Petters Gata, Mössviksvägen, Sylaviksvägen samt 

Måghallsstigen.   

 

De som har anmält intresse för att få fiber uppmanas tänka igenom eventuella beslut 

om förlängning av avtal med leverantörer av internet, tv, telefoni eftersom 

fiberanslutningen nu är närstående. Om allt går enligt plan kan de första abonnenterna 

fiberanslutas redan i november 2014. 

 

Övriga frågor:  

 Finns det någon ny information ang kattegattsleden? 

Svar: Kommunen utreder fn olika sträckningar för Kattegattsleden över Södra Näs. 

Det är ännu inte bestämt hur leden skall gå genom Södra Näs. 

 En medlem kom med en vänlig uppmaning om att boende på Södra Näs gemensamt 

måste värna om trafiksäkerheten. Det körs alldeles för fort på Södra Näs idag. 

Boende på Södra Näs är själva ambassadörer för trafiksäkerheten och måste 

tillsammans sprida budskapet om att hålla givna hastighetsbegränsningar - även till 

de hantverkare och taxichaufförer som man kommer i kontakt med, samt att själva 

köra föredömligt. 

 Varför skall Södra Näsvägen vara den enda vägen i Varberg som inte har 30km 

fartbegränsning?  

Svar: Lars Nilson informerar om projektet ’Rätt fart i staden’. Enligt detta projekt så 

är rätt hastighet på Södra Näsvägen 30 km, men i och med att gång- och cykelväg nu 

mailto:fiber@snas.se
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skall byggas så kommer hastigheten att bli 40 km, enligt Trafikverkets senaste 

rekommendationer. 

$17 Tid och plats där mötesprotokollet blir tillgängligt 

 

Den 20 juli 2014 skall mötesprotokollet finnas tillgängligt på föreningens hemsida samt 

hos Lars Nilson. 

$18 Årsmötet avslutas 

Anders Axelsson tackade alla som kommit till årsmötet.  

Lars Nilson avtackar Christer Almqvist och Anna Bertilsson som nu avslutar sitt arbete i 

styrelsen. Lars tackar även Anna Olsson från Hamn- och gatuförvaltningen för hennes 

medverkan på årsmötet. 

 

 

 


