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Styrelsen har bestått av 

Ord: Jan Alexandersson 

Kassör: Mikael Andreasson 

Sek: Mathias Persson  Suppleant: Göran Sellergren 

Led: Vilhelm Persson  Suppleant: Lars-Uno Carlsson 

             

Valberedning: Lars-Uno Carlsson 

          

Revisor: Hans Andersson och Marie Andersson 

Rev suppleanter: Thomas Gärdenskog och Roland Kramer 

 

Styrelsen har haft 3 st styrelsemöten under året. Faktureringen av årets medlemsavgift 

gick smidigt och alla har betalat men några först efter påminnelse. 

 

En besiktningsrunda är gjord av ordförande och de fel o brister som upptäcktes 

noterades och är protokollförda, de fel som kommunen skall stå för är överlämnade så 

de kan åtgärda dessa.  

De fastighetsägare som hade träd och buskar som växte över ut på gatan har fått info 

om vad som gäller och de har rätta till detta. 

 

Ordförande har deltagit i informationsmöte men Halmstad kommun angående deras 

utredning om eventuellt övertagande av huvudmannaskapet för vägföreningarna i 

kommunen. Ordförand har även haft möte med Tekniska kontoret om vägföreningen 

och asfalteringen på Bankgatan. 

 

Vi har ordnat så att hastigheten har mäts på Älvdalsvägen o Rörflyvägen då det inkom 

motioner om farthinder till förra årsmötet på dessa vägar. Årsmötet avslog motionerna 

men det beslutades om att hastigheten skulle mätas för att vi skall få reda på hur fort 

folk egentligen kör. Resultatet är redovisat till de boende genom ett brev där vi 

uppmanar till att sänka hastigheten. För att följa upp nyttan av brevet så har vi gjort en 

ny mätning under hösten, resultatet av mätningen är redovisat till de berörda med ett 

nytt brev    

 

Kontakter har tagits med Trafikverket och Kommunen om infarten till samhället från 

Arlösahållet. Då denna väg inte ingår i vägföreningens ansvar så kan vi bara påtala 

bristerna som finns. 

 

Samtal har förts med boende på Bankgatan xx om asfaltering och ett budget pris har 

tagits fram. 

 

I övrig mån har vi verkat efter bästa förmåga till att göra Åled till ett attraktivt 

samhälle att bo i med en god trafiksituation och boendemiljö. 

 

Jan Alexandersson 

    Ordförande 


