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Åbytorps vägförening

Styrelsemöte 2018-10-23 kl 18:00
Plats: Långgälla gatan 42 hos Thomas Engström
Närvarande:
Tomas Gustavsson
Thomas Engström
Johan Gullberg
Maria Öholm Schartau
Maths Jerlström
Tony Johansson
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 konstaterade att de fastighetsägare som fått
brev med anmärkning på höga eller breda häckar/träd, har åtgärdat dessa.
Potthålen på Sillagatan har lagats, Thomas och Tony ser över samtliga potthål innan
”snabelbilen” kommer (framflyttat preliminärt till mitten vecka 44).

3

Genomgång av ekonomin
Maths redovisade det ekonomiska resultat tom den 18 oktober. En fastighetsägare har
ännu inte betalt avgiften och kronofogden kan inte ta upp ärendet pga att utdebiteringsavgiften för 2018 inte redovisats i årsmötesprokollet. Pga pågående försäljning av just
den fastigheten har Maths fått i uppdrag att kontakta mäklaren för att om möjligt få ut
avgiften i samband med försäljningen.
Vf har fått full kostnadstäckning för broreparationen över Stenebäcken.
Kostnaden för förra årets sprick-och potthålslagning kommer att debiteras efter årets
lagning som ännu inte genomförts. Kostnaden enligt anbud kommer att uppgå till ca
26 000 kronor beroende hur mycket som körs i år.
Styrelsen kan konstatera att ekonomin ännu är i balans.

4

Fartdämpning Sillagatan.
Trafiköar har placerats ut på Sillagatan för att testa Åbytorpsbornas reaktioner.
Placeringen har redan fått ändras och funktionen vid skolan är inte bra beroende på att
de trailerekipage som kör till och från skofabriken har haft problem.
Thomas E och Hans kontaktar I Mathisen vecka 44 för att i samverkan reglera
trafikörna så att bättre funktionalitet uppnås.
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Diskussion förs i styrelsen om en kombination av trafiköar och gummifarthinder ska
prövas. Farthindren ska spikas och kan inte användas vintertid vilket försvårar en test
före vintern.
5

Diverse Maskinringen
Tomas G har pratat med Anna Fransson som efterträtt Fredrik Gehrke hos Maskinringen
och fått ett tilläggspris (550 kr/ggn + moms) på en liten traktor som ska ploga och sanda
den högra trottoaren i norrgående riktning på Sillagatan samt gång och cykelvägarna i
området.
Efter att vi kommande vår ogräsbehandlar gång- och cykelbanor samt trottoarkanterna
på Sillagatan kommer Maskinringen med en mindre traktor utrustad med wireborste och
sopar undan ogräset.
Tomas G måste påtala för Maskinringen att om avtalen på vinterväghållning och
sandupptagning inte ska sägas upp måste priserna ses över.

6

Möte med Kumla kommuns politiker
Andreas Brorsson socialdemokrat har lovat en träff så fort den politiska organisationen
har format sig.

7

Övriga frågor
Vid Mostigen 3 är det en brunn som står upp lite intill häcken vid ingången till
fastigheten. Johan Gullberg kontrollerar vad som kan göras.
Till Tomas G har pratat med Anna Fransson maskinringen och fått ett tilläggspris (550
kr/ggn + moms) på en liten traktor som ska ploga och sanda den högra trottoaren i
norrgående riktning på Sillagatan samt gång och cykelvägarna i området.
årsmötet måste en ny styrelseledamot utses. Johan Gullberg har avgått som syssloman
men kvarstår fram till årsmötet som styrelseledamot. Valberedningen Tony Johansson
och Bernt Inge Johansson måste snarast börja arbeta med frågan. Thomas E
meddelar Tony och Bernt Inge.
Hans pratar med kommunen hur ansökan om årsbidraget för 2019 ska utformas och
meddelar Maths som söker bidraget snarast möjligt.

8

Nästa möte
Möte lördagen den 1:a december i samband med en jultallrik. Tid och plats meddelas
senare

12

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid anteckningarna
Hans Grandien
Sekreterare

