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Åbytorps vägförening

Styrelsemöte 2018-12-01 kl 17:00
Plats: Henkas
Närvarande:
Tomas Gustavsson
Johan Gullberg
Maria Öholm Schartau
Tony Johansson
Anders Friberg
Johan Lindström
Hans Grandien
1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Föregående protokoll lades till handlingarna efter genomgång
Peabs”snabelbil” har varit här och lagat vissa sprickor och hål. Tyvärr så hans inte allt
med och väderleken var i kallaste laget. Den totala kostnaden för båda åren blir efter
överenskommelse enligt anbudet för förra året, dvs 26 000 kronor.
Genomgång av ekonomin
Ingen redovisning av det ekonomin har gjorts till detta möte pga att Maths är bortrest.
För den fastighetsägare som inte betalt avgiften har Maths kontakta mäklaren för att om
möjligt få ut avgiften i samband med försäljning.

3

4

Fartdämpning Sillagatan.
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. Vid nästa styrelsemöte kommer Hans att redovisa olika typer av
kostnadssatta farthinder.

5

Maskinringen
Tomas G måste påtala för Maskinringen att gångbanetraktorn och de övriga maskinerna
måste samordna plogningen så att gångbanan på Sillagatan inte plogas igen

6

Möte med Kumla kommuns politiker och tjänstemän.
Hans punktar upp de frågor vi tidigare ställt men inte fått svar på i prioriteringsordning.
Vid träffen kommer följande att delta från kommunen; Andreas Brorson ansvarigt
kommunalråd, chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska chefen Stefan
Alander.
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Från vägföreningen; Tomas Gustavsson, Anders Friberg, Johan Lindström, Maria
Öholm Schartau och Hans Grandien.
7

Övriga frågor
Vid kursen som Tomas och Hans var på som arrangerades av REV, Lantmäteriet och
Trafikverket framkom att våra stadgar måste ses över för att överensstämma helt med
gällande lagkrav och regler.
Det framkom att kommunen är ansvarig för skylthållningen även i Åbytorp. Hans har
tagit fram debiteringsunderlag på föreningens arbete med skyltarna under 2017-2018.
Frågor angående parkeringsvakternas patrullering i Åbytorp ska med på Hans punktlista
till träffen den 10 december

8

Nästa möte
Möte söndagen den 20:e januari kl 19:00 hos Thomas Engström Långgällagatan 42.

12

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid anteckningarna

Hans Grandien
Sekreterare

