
Årsmöte Edshultshalls samhälls-och vägförening 

 

Den nu rådande Pandemin innebär att vi inte kan genomföra ett ordinarie 

årsmöte i vanlig publik ordning. Vi har medvetet avvaktat hela sommaren och 

hösten för att om möjligt kunna genomföra ett vanligt årsmöte. Den nu andra vågen 

av Coronan gör att det är helt omöjligt att genomföra mötet i enlighet med FHM.s 

rekommendationer. Vi nödgas därför att genomföra ett årsmöte per capsulam. Detta 

innebär att endast styrelsen genomför årsmötet och sedan distribuerar vi protokollet 

på vår hemsida där medlemmarna kan komma med synpunkter innan detta fastställs. 

Detta förfarande är numera mycket vanligt för dylika föreningar i Sverige. 

Dagordningen kommer att kunna ses på hemsidan och den blir traditionell av det 

enkla skälet att aktiviteterna under året både i samhällsföreningen och vägföreningen 

varit mycket låga. Vägföreningen har gjort en del nödvändiga reparationer på främst 

Skuteviksvägen där en del hålor är åtgärdade. 

Det har trots restriktionerna gjorts en del betydande arbeten med våra vandringsleder 

vilka är mycket uppskattade. Avsikten var från början att dessa skulle digitaliseras 

men även detta arbete blir senarelagt av Pandemiskäl. Som information kan vi berätta 

att det numera går att ta sig från Hälleviksstrand via Sollid, Edshultshall, Barrevik 

och ända ner till Sandvik på naturstigar/berg nästan utan att beträda stora vägen.  

Sträckan Sandvik- Mollösund återstår men förhoppningen är att även den sträckan 

kan bli klar 2021! En dröm kan bli verklighet.  

Själva samhället Edshultshall som inte för allt för många år sedan innehade det 

största fartygstonnaget i Sverige per capita men av strukturella skäl stilla förvandlats 

till en semesterort med få åretruntboende men som nu glädjande nog när gryningen 

och morgondimmorna har skingrats börjar förvandlas till en alltmer 

åretruntboendemiljö igen. Flera miljoner investeras hela tiden i fastigheterna, ljusen 

på vinterhalvåret tänds mer och mer i flera hus, folk bosätter sig åter på Halla. Vi kan 

konstatera att svackan år över och att framtiden för Halla ser ljus ut. Halla blir ett 

alltmer attraktivt åretruntsamhälle. Vi gläds alla åt denna positiva förändringen. 

Vi ser med tillförsikt fram emot 2021!! 

En arbetsgrupp i styrelsen arbetar med material att presentera för nykomlingar till 

byn. Att pedagogiskt snabbt få en översikt över historia och sevärdheter. Vi hoppas  

att snart kunna återstarta det livliga gemensamhetsprogrammen vi hade innan 

Pandemin. Vi har också fått en krog på gångavstånd förbi Sollid. 

Den traditionella granresningen blir av den 28 november kl. 10.00 vi Spruthuset. 

Dock gäller i år bandyportfölj, att alla tar med sig egen dryck och tilltugg. 

Kanske nästa år serveras åter den goda extra specialglöggen. Kanske ännu mera 

spetsad än tidigare som ren kompensation. Vi får hoppas!!!  

Välkomna lördagen 28 november kl 10.00!!!!!! 
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