
sid1(2) 
 

2019-01-22 

Åbytorps vägförening      

 

Styrelsemöte 2019-01-20 kl 19:00     

Plats: Långgällagatan 20 (hos Tomas Gustavsson) 

Närvarande:  
Tomas Gustavsson  
Thomas Enström         
Tony Johansson 
Anders Friberg 
Johan Lindström 

  Hans Grandien 
        
1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Genomgång av föregående protokoll 
 Möte med Kommunen och politiker angående neddragning av det årliga anslaget med 

77,6%. Hans ska visa olika typer av farthinder inklusive kostnader. Faktura på 
snabelbilen för 2017-2018 har betalats totalt 26 000 kronor exkl. moms 

 
3. Genomgång av ekonomin  
 Maths redovisade det ekonomiska läget. Ersättning för 2018 har till sist inkommit från 

samtliga fastighetsägare. För att kompensera bortfallet från kommunen så tvingas 
föreningen höja den årliga utdebiteringen med 350 kronor per andel, men även för att 
täcka en del av kostnaden för framtida underhåll (asfaltering mm). Den totala kostnaden 
för framtida underhåll är 8 427 135 kronor. Kostnaden för en normalvilla blir 
förslagsvis 2100 kronor per år.  

   
4. Möte med politikerna 
 Möte med Kumla kommun 2018-12-10 angående sänkning av det årliga bidraget. Från 

styrelsen deltog Tomas Gustavsson, Anders Friberg, Johan Lindström, Maria Öholm 
Schartau och Hans Grandien. Från kommunen deltog Andreas Brorson ansvarigt 
kommunalråd, chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen Christina Gustavsson och 
tekniska chefen Stefan Alander. 

 Förklaringar lämnades om vad som gäller för bidraget. Det är endast de vägar som 
trafikverket lämnar bidrag till som kommunen också lämnar bidrag till (efter årlig 
ansökan). Hans försöker att få en detaljerad förklaring vid kommande träff med 
trafikhandläggaren. 

  
 
 



sid2(2) 
 

5. Maskinringen  
 Maskinringen levererar uppenbarligen inte den gångbanetraktor som utlovats. Enligt 

Tomas G så blir uppdraget för litet för att gå hit endast för gångbanan på Sillagatan. 
   
6. Ny styrelseledamot 
 Valberedningen måste arbeta för att snarast få fram en ny styrelseledamot/kassör.  
 
7. Årsmötets plats, datum mm. 
 Årsmötet hålls söndagen den 31 mars kl:14:00 
 Anders F kontrollerar om mötet kan vara i Betania och avgångsklassen i skolan kan 

ordna kaffe med bröd samt kostnad för detta.  
  
8. Övriga frågor 
 Kommunen måste informera föreningen när tomter har sålts och när byggstart är 

beviljad. Uttaxering ska därefter kunna ske för den del av året som återstår.  
  
 Hans redovisade olika förslag på farthinder för Sillagatan samt kostnader för de olika 

alternativen. De fathinder som styrelsen föredrar är trafiköar med; 1) fundament, bågar 
och piltavlor tre omgångar á tre stycken. Pris ca 45 000 kronor. 2) vitmålade cementrör 
diameter 120 cm med blå markeringspilar för farthinder och en enkel plantering med 
lågväxande tåliga växter. 

 Tre omgångar á tre stycken. Pris ca 27 000 kronor. 
 Motiv till förslagen är att hindren är flyttbara och inte alltför kostnadskrävande. Hans 

stämmer av förslagen med trafikverket och kommunen. Förslagen visas därefter för 
årsmötet som får fatta beslut. 

 Research görs angående upphandling av vinteväghållningsentreprenörer. Hans 
återkopplar på nästa möte.  

 Hans kontaktar Anders Sköld Kumla kommun angående schakter på vägföreningens 
gator. 

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

10.     Nästa möte 
 Möte söndagen den 3:e februari kl 18:00 hos Thomas G Långgällagatan 20.            

Syftet med mötet är arbete med stadgarna. 

 
Vid anteckningarna 
 
 
Hans Grandien 
Sekreterare 


