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2018-09-19 

Åbytorps vägförening      

 

Styrelsemöte 2018-09-13 kl 18:00     

Plats: Sillagata 24 hos Johan Gullberg 

Närvarande:  
Tomas Gustavsson          
Tomas Engström 
Johan Gullberg 
Maria Öholm Schartau 

  Hans Grandien 
        
1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Föregående protokoll lades till handlingarna efter genomgång 
 Mötet gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna. 
  
3 Genomgång av ekonomin  
 Kostnaderna för broreparationen slutade på 85 000 kronor, Kostnadsbidraget från 

trafikverket 70% har inkommit och är helt beviljat inklusive extrabeställningen på 2 000 
kronor för impregnering av betongkonstruktionen. Kommunen beviljar det sökta 
bidraget med ca 30%. Detta innebär att vi fått full kostnadstäckning för broreparationen. 
Brunnssugning har genomförts och kostnaden uppgick till ca 26 000 kronor. Styrelsen 
kan konstatera att ekonomin ännu är i balans.  

 
4 Ny syssloman 
 Tomas Engström och Tony Johansson kommer att dela på sysslomannaarbetet from den 

15 september 2018. Kontakter med allmänheten kommer att skötas av Tomas 
Gustavsson medan Tomas Engström blir huvudansvarig för sysslomannaskapet. 

 Hans anmäler förändringen till Trafikverket och Lantmäteriet. Johan Gullberg kvarstår i 
styrelsen tills vidare. 

 
5 Info möte från Kumla kommun. 
 Det årliga bidraget har sänkts från 107 450 kr till 24 100 kr dvs 77,6%. Vi har begärt 

skriftligt svar på alla våra frågor i skrivelsen som ni kunde läsa i bilagan till förra 
mötesprotokollet. 

 Skrivelsen har skickats den officiella vägen till kommunens tjänsteman Stefan Alander. 
 teknisk chef på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samtliga politiska partier har även fått 

ett mail med en bilaga av denna skrivelse.  
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 När vi träffade tjänstemännen så trodde de att vi skulle kunna få ca 30 000 kronor till 
utöver brobidraget och det beviljade bidraget 24 100 kronor i år. Men ännu har vi inte 
fått något svar på vår skrivelse från kommunen, trotts att jag ringde och påminde om 
svaren förra veckan.  

  
6 Möte maskinringen 17/9. 
 Tomas G kommer att träffa maskinringen den 17 september för att berätta att vi vill 

komplettera snöröjningen med en mindre maskin för gång- och cykelvägar samt 
trottoarer. 

  
7 Fartdämpning Sillagatan. 
 Trafiköar har placerats ut på Sillagatan för att testa Åbytorpsbornas reaktioner. Tyvärr 

så fungerar inte hemsidan på det sättet som vi trott. Tomas G pratar med Andreas Ström 
om vi kan få en sida med frågor och svar så alla kan se de olika frågorna och svaren. 

                     
8 Grillning lekparken 1/9.  
 Ca 40 stycken besökte grillplatsen. Många av dessa var äldre och det berodde på att det 

inte fanns något som lockade det yngre gardet, såsom polis, brandkår eller ambulans.  
De som var där kunde diskutera vägföreningsfrågor och tyckte att det var trevligt.
  

9 Att göra inför vintern 
 Tomas E och Tony J  potthålslagning med kallasfalt på Sillagatan vid skolan och vid 

korsningen till Kärrstigen, samt planering för borttagning av betonggrisar till vintern,  
  
 Johan Gullberg och Maria redovisar vilka fastighetsägare som fått brev efter 

besiktningen av häckar i anslutning till kör-och gångbanor. Efter tidsfristen kontroll av 
resultatet. 

 
 Hans och Tomas G tar fram olika förslag på åtgärder för sänkning av hastigheten på 

Sillagatan men även på Långgällagatan. Kostnad per gata och enhet presenteras. Se 
ovanstående punkt 7. Rev har en kurs i Örebro tillsammans med Trafikverket och 
Lantmäteriet som Hans och Tomas anmäler sig till. Kursen (del 1) ger god kännedom 
om styrelse/förvaltningsfrågor, väg- och trafiktekniska frågor, stadsbidragsfrågor, lagar 
och förordningar.   

  
 Tomas G undersöker möjligheterna och pris att hyra in en liten maskin med wireborste 

för att ta bort gräspåväxt på trottoarkanter och gång- och cykelvägar.  
 Tomas kontaktaranmäler belysningsarmaturen i kurvan på Sillagatan (som Tommy 

anmälde till försäkringsbolaget i våras) till kommunen. 
 Tomas undersöker möjligheterna och pris att hyra in en liten maskin med wireborste för 

att ta bort gräspåväxt på trottoarkanter och gång- och cykelvägar.  
 Tomas anmäler belysningsarmaturen i kurvan på Sillagatan (som Tommy anmälde till 

försäkringsbolaget i våras) till kommunen. 
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 Hans G kontaktar PEAB för att laga de sprickor och håligheter som inte åtgärdades 
förra året.  

   
   
10 Övriga frågor  
 Betongkonstruktionen på bron över Stenebäcken ska impregneras vart tionde år och kan 

utföras av oss själva (medlet som används har Hans beteckningen på). 
 Häckar med mera som ska klippas ska vara genomfört senast den 26/9 av respektive 

fastighetsägare. Tomas G ska kolla med REV så att det är ok att föreningen klipper och 
debiterar. Tomas G kollar även med kommunen hur det går med löftet med gallring av 
träden som skymmer belysningsarmaturerna.  

  
 Hans G bokar ett möte med politikerna när valresultatet är fastställt där vi ska diskutera 

bidragen till Åbytorps vägförening.     
 
11 Nästa möte 
 Möte den 23 september kl 18:00 Långgällagatan 42, hos Tomas Engström.  

12 Mötet avslutas 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
Hans Grandien 
Sekreterare 


