Styrelsemöte i Häljeröd-Kämperöd Vägförening 2013-06-08
Protokoll fört vid styrelsemöte i Heljeröd-Kämperöds Vägförening
lördag den 6 juni 2013 kl 11.00. Plats: Hos Anders Ekman.

Närvarande:
Anders Lissåker
Anders Ekman
Karl-Owe Davidsson

FÖREDRAGNINGSLISTA
Löpande ärenden.
1. Bokslut AE håller på med bokslut. Saknar uppgifter om eget kapital. KOD letar efter
revisionsberättelsen och återkommer.
2. Uppsättning av nya M skylltar. KOD har skyltar, AE har en stolpe och KOD en stolpe.
KOD köper ytterligare en med tillbehör.
3. Fartgupp.
Markering saknas vid Lissåkers. KOD tar med en ny.
Nya gupp och markeringar införskaffas för utplacering på Kämperödsvägen i närheten
av fotbollsplanen och på Häljerödsvägen mitt i mellan Olgas och Johns väg. KOD
köper in.
4. Dambindning beställt av KOD.
5. Ansökan om bidrag för enskidavägar har gjorts av KOD.
6. Organisations nummer. Behöver vi ha detta? AE undersöker.
7. Avtal har träffats mellan Markägaren (Christer Magnusson), Stugföreningarna i
Häljeröd och Kämperöd att gemensamt bekosta en VA utredning för området.
Kostnad kommer att faktureras Markägaren som vidaredebiterar halva kostnaden till
vägföreningen för vidare debitering till stugföreningarna (25 % av totalkostnaden var).
8. Fibernät är på gång. Trolig start under hösten. Oklarhet kring under håll från
anslutningspunkt.
Utbyggnadsplaner:
1. Markägaren (Christer Magnusson) har informerat medlemmarna i Stugföreningen
Kämperöd (2013-05-11) och representanter för styrelsen i Häljeröds Stugförening och
Vägföreningen (2013-05-18) om utbyggnadsplaner syd om vårt område.
Vägföreningen har sedan (2012-06-01) kallat till ett allmänt informationsmöte och
vidarebefordrat denna information.
2. Kämperöds Stugförening har kallat Medlemsmöte 2013-06-29 kl 13.00 vid
Havsutsikten.
3. Ett antal (ca 20-24 st) av de tänkta nya tomterna ligger, helt eller delvis, innanför
nuvarande detaljplan grönområde.
4. Belastning av befintliga genomfartsvägar (Kämperödsvägen) kommer att öka
väsentligt. 28 befintliga fastigheter i Kämperöd utökas enligt nuvarande koncept
(1013-03-26) med 59 fastigheter.
5. Belastningen av infartsvägen från 163:an till första vägkors kommer också att öka
väsentligt. 28 befintliga fastigheter i Kämperöd utökas enligt nuvarande koncept
(1013-03-26) med 59 fastigheter. 59 fastigheter (+10 obebyggda) i Häljerödsområdet
utökas med 43 fastigheter.
6. Totalt antal fastigheter i det utökade området att blir totalt över 100. Detta kommer
troligen att ändra karaktären på området.
7. Konstaterades att om Konceptet skall realiseras, erfordras en väsentligt förhöjd
vägstandard till höga kostnader.
8. Diskuterades att försöka få högre standard på backen för gång och cykel trafik. Får
dock inte innebära möjlighet att framföra motorfordon

9. Diskuterades vidare att en cykelväg till Långesjö också skulle vara en stor fördel.
10. En mailadress har öppnats för att ta in synpunkter från medlemmarna. Dessa skall
sedan sammanställas, diskuteras med stugföreningarna och presenteras för
markägaren.
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Ordförande
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Sekreterare

