
 
KALLELSE 

 
Härmed kallas medlemmarna i Södra Näs och Nygårds Vägförening till ordinarie årsmöte. 
 
Tid: Söndagen den 6  juli 2014  kl 14.00 (registrering från 13.30) 
 
Plats: Ankarskolans matsal, Träslövsläge 
 
Viktigt: På mötet behandlas sedvanliga årsmöteshandlingar, budget och underhållsplan.  

Årsavgiften behålls oförändrad. Någon motion har ej inkommit. 
 
Årsmötet skall fatta beslut om styrelsens förslag att upplåta till Varbergs kommun 
att bygga dels GC-väg utmed Södra Näsvägen och även att bygga fasta farthinder 
på Södra Näsvägen. Se det fullständiga förslaget på bifogade sida. 
 

Distribution: Kallelsen skickas med e-post till registrerade medlemmar och den kommer även 
att läggas i samtliga brevlådor. Årsmöteshandlingarna och projektbeskrivning 
med ritningar kommer att finns tillgängliga på hemsidan för nedladdning senast 
den 24 juni. En mindra upplaga av papperskopior kommer även att finnas för 
avhämtning hos Lars Nilson, Maries väg 31, samt även vid registreringen på 
Ankarskolan. 

 
Styrelsen arbetar för ökad säkerhet på Södra Näsvägen. Kom och stöd våra förslag den 6 juli! 
Välkomna! 
Styrelsen 
 
DAGORDNING:  
 
1 Mötets öppnande och fråga om mötet utlysts på rätt sätt 
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
4 Fastställande av röstlängd 
5 Fastställande av dagordning för mötet 
6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt fastställande av årsredovisning och dispositioner  
7 Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret 
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9 Styrelsens förslag till underhållsplan och budget  
10 Fastställande av budget och medlemsavgift för 2014/2015 
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
  1 Gång- och cykelväg utmed Södra Näsvägen 
  2 Öka säkerheten genom att byta blomlådorna mot fasta farthinder 
  3  Inga motioner har kommit in 
12 Ersättning till styrelse och revisorer 
13 Val av styrelse och styrelseordförande för kommande verksamhetsår 
14 Val av revisorer 
15 Fråga om val av valberedning 
16 Övriga frågor 
17  Tid och plats där mötesprotokollet blir tillgängligt 
18 Avslutning 

 
 



 
 
11  BEHANDLING AV STYRELSENS FÖRSLAG OCH MOTIONER 
 
1 Gång- och cykelväg utmed Södra Näsvägen 
 
Årsmötet 2009 gav stämman enhälligt styrelsen i uppdrag att arbeta för att Varbergs Kommun bygger 
och bekostar en GC-väg utmed Södra Näsvägen. Vår ansökan har behandlats positivt och det är nu 
beslutat att kommunen börjar efter semestern med att bygga etapp 1, som är sträckan från parkeringen 
vid Olas gata upp till korsningen vid Kullevägen. På mötet kommer en projektledare från Hamn-och 
gatuförvaltningen att närmare informera om sträckningen av GC-vägen och de planerade åtgärderna för 
fartbegränsning av Södra Näsvägen. Ritningar och annan information kommer, så snart Hamn- och 
gatuförvaltningen är klar med sitt underlag, att presenteras på www.snas.se. 

Varbergs Kommun står för alla kostnader. 

I samband med anläggningen av GC-vägen kommer rör för fiberanslutning att anläggas. Varbergs 
Energi är beredda att starta sitt arbete samtidigt och etapp 1 blir då klar samtidigt med GC-vägen.  

Att besluta: Styrelsen anmodar årsmötet att upplåta rättigheten att anlägga GC-vägen 
 utmed Södra Näsvägen till Varbergs Kommun. 

2 Öka säkerheten genom att byta blomlådorna mot fasta farthinder 
 
I samband med bygget av GC-vägen (och delvis ombyggnad av Södra Näsvägen) har Hamn- och 
gatuförvaltningen tagit fram förslag på att ersätta blomlådorna med fasta farthinder för en ökad 
trafiksäkerhet längs hela sträckan. Dessa fartbegränsade åtgärder består av dels av platåhinder och dels 
avsmalningar anpassade till jordbruksmaskiner som trafikerar delar av vägsträckan.  Det nuvarande 
fasta guppet kommer att byggas om till ett platåhinder. 
 
Det övergripande syftet är att säkerställa trafiksäkerheten på och omkring Södra Näsvägen för bilister, 
cyklister och gående. Ambitionen är en jämn och behaglig bilresa i hastigheter kring 30-40km/h (som 
kommer att bli den nya lagstadgade hastigheten beslutat av kommunen) men motverka högre hastigheter 
>50km/h. 
Varbergs Kommun står för kostnaden för fartbegränsade åtgärder förutsatt att GC-väg byggs utmed 
Södra Näsvägen. 

Att besluta: Styrelsen anmodar årsmötet att bifalla förslaget om fartbegränsande åtgärder på Södra 
Näsvägen i samband med bygget av GC-vägen. 

3 Inga motioner har kommit in 
 

 
Exempel på utformning av platåhinder med en ”mjukare” överfart jämfört med befintligt fartgupp.  


