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Bästa medlemmar,  
  
Nu har vi i nya styrelsen kommit i gång med styrelsearbetet och vi ser fram emot 
att tillsammans med er medlemmar arbeta med vår vägförening.  
 
Arbetsgrupper i föreningen 
Vi har skapat ett antal arbetsgrupper för aktiviteter som är viktiga i föreningen. 
Arbetsgrupperna är Belysning, Vägar, Grönområden och Trivselgrupp och de har 
bemannats med kunniga och engagerade medlemmar. Vi hoppas att fler 
medlemmar är intresserade av att bidra i någon av dessa arbetsgrupper.  
Alla som är det kan kontakta styrelsen på: styrelsen@ghv.nu.  
 
Vår arbetsgrupp Belysning har kontaktat företaget El och data för att få offert på 
föreningens byggande av utökad belysning. El och data är Vellinge kommuns 
entreprenör avseende belysning, el och liknande arbeten. Vi har genomfört en 
inventering av vår befintliga belysning och kan konstatera att det är flera lampor 
som inte ger något ljus eftersom de är överväxta av träd och buskar. Det är viktigt 
att fastighetsägarna klipper fram belysningen. 
 
Rörande våra grönområden kommer klippning och fällning av några träd ske i 
höst. Tyvärr har ogräset tagit över efter arbetet med vägen men vår arbetsgrupp 
för Grönområden håller på att ta fram en ny och långsiktig skötselplan där 
målsättningen är att återställa grönområdena i gott skick.  
 
Arbetsgruppen Vägar har startat arbetet med att ta fram en 3 årsplan för 
vägunderhållet. Under hösten kommer de potthål som uppstått på vägarna fyllas 
igen och i vår kommer vägarna att hyvlas. För underhållet avser vi att upphandla 
VA gruppen som har både kunskapen och maskiner som krävs för att sköta 
underhållet. 
 
Förändringar i styrelsen 
Tyvärr har vår styrelseordförande Anders Persson valt att avgå. Han känner att 
han inte har den tid som krävs för att utföra uppdraget som ordförande. Vi tackar 
Anders för insatsen som ordförande under de senaste två åren. Styrelsen har 
utsett Tommy Mårtensson till tillförordnad ordförande. 
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Klandertalan mot föreningen 
En klandertalan mot föreningen har lämnats in till Mark- och miljödomstolen av en 
medlem där medlemmen anser att föreningsstämmans beslut att utöka belysning 
är lagstridigt. Styrelsen har tagit hjälp av advokat för att bemöta talan.  
 
Frågor till styrelsen 
Medlem som har frågor till styrelsen kan kontakta styrelsen på styrelsen@ghv.nu. 
Frågorna kommer att besvaras efter nästkommande styrelsemöte och i de fall de 
bedöms som akuta, i nära tid.  
 
 
Styrelsen 
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