Verksamhetsberättelse för Södra Näs och Nygårds Vägförening 2021/2022
Styrelsen har under perioden haft följande utseende:
Anneli Westling
Anders Olsson
Thord Gustavsson
Jonas Finnskog
Emma Magnusson

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

2022
2023
2023
2022
2023

Hans Bergqvist
Helena Rydström
Gert Snödahl
Per Fransson

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

2023
2022
2023
2022

Petter Heldt
Astrid Halling
Johnny Westling
Ann-Britt Nilsson

revisor
2023
revisor
2022
ersättare revisor
ersättare revisor

Valberedning

Maria Havsol, Lena Gustavsson och Bengt Fransson

2023
2022

Möten
Årsmötet hölls den 18 juli 2021 med närvaro av 34 röstberättigade medlemmar.
Under året har styrelsen hållit fyra protokollförda möten, samt haft löpande
kommunikation över mail och telefon. Ordförande har dessutom under året haft kontakt
med Lantmäteriet i Varbergs kommun samt kontakt med flera medlemmar.
Ekonomi
Årets resultat redovisas i bifogade resultat- och balansräkningar. Verksamhetsåret har
haft en högre underhållskostnad än vad underhållsfonden genererat. Detta har inneburit
att årets resultat är -99 930 kronor.
Verksamhet
Hagmarksvägen och Maries väg har fått ny asfaltsbeläggning under året enligt
underhållsplan. Vinterväghållning har förekommit, både vad gäller snöröjning och
halkbekämpning. Sedvanlig grusning av kanter och underhåll av vägbanor har gjorts
kontinuerligt. Skyltar och speglar har lagats och underhållits.
Ny skylt längst ner vid vändplatsen på Maries väg är uppsatt med information bland
annat om att camping är förbjuden. Diskussion har förts med Skanska kring väghinder
på Hagmarksvägen/Maries väg, enligt årsmötet 2021, men ännu finns inget förslag.
Diskussion har förts med fastighetsägare på Kohallsvägen och förslag till åtgärd finns.

Inventering av vårt vägnät har utförts av styrelsen. Vägnätet har underhållits och
renoverats i snabb takt de senaste åren vilket gjort att våra vägar är bra. Dock är
Slättmarksvägen i stort behov av underhåll och står högst på listan av prioriteringar.
Föreningens hemsida har fräschats upp och styrelsen lägger regelbundet ut vad som är
på gång kring planerat underhåll m.m. för att hålla medlemmarna informerade.
Styrelsen vill verkligen välkomna alla att emellanåt besöka hemsidan www.snas.se
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