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2019-03-05 

Åbytorps vägförening      

 

Styrelsemöte 2019-03-03 kl 18:00     

Plats: Långgällagatan 42 (hos Thomas Engström) 

Närvarande:  
Tomas Gustavsson  
Thomas Engström         
Maths Jerlström 

  Hans Grandien 
        
1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Genomgång av föregående protokoll 
 Mötet var endast avsatt för stadgeändringar. Se punkt 4 nedan. 
 
3.      Genomgång av ekonomin  
 Maths redovisade det ekonomiska läget. Se bilaga 1-3.   
 
4. Stadgar 
 Genomgång av de nya stadgeändringarna samt arbetsordning för styrelsearbetet i 

vägföreningen. 
 
5. Maskinringen  
 Maskinringen har höjt priserna from vintersäsongen 2018 2019. Hans kontaktar dem 

och begär att få redovisning av den indexreglering som de borde redovisat i samband 
med senaste fakturautskicket, där de nya priserna debiterades. Nya priserna är 10 450:- 
per snöröjning och 5 363:- per sandning inklusive moms inklusive moms. 

 När det gäller eventuell upphandling av vinterväghållning kunde inte styrelsen fatta 
något beslut pga att för få styrelsemedlemmar var närvarande på mötet.  

   
6. Ny styrelseledamot 
 Valberedningen har ett förslag till kassör och tillika styrelseledamot. Lotta Martinsson 

vilken kom till styrelsemötet för att få lite information angående kassörsuppdraget.  
 
7. Årsmötets plats, datum mm. 
 Anders Friberg har beställt lokal och kaffe med bröd. 
 Årsmötet hålls i Betania söndagen den 31 mars kl: 14:00 
 Åbytorps skolas avgångsklass ordna kaffe med bröd.  
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8. Fartdämpning Sillagatan 
 Hans har pratat med Trafikverket och skickat över bilder på nuvarande provisoriska 

trafiköar. Trafikverket kommer att godkänna dessa alternativt andra förslag bara inte 
hindren är ”stumma”. Kommunen kommer att bifalla de förslag som Trafikverket 
godkänner.  

 Hans redovisar nya prissatta förslag som årsmötet får ta ställning till.  
  
9.  Övriga frågor 
 Hans beställer sandupptagning av Maskinringen senast sista veckan i april (v 17). 
 Hans kontrollerar om både Länsstyrelsen och Lantmäteriet ska ha uppgifter om 

styrelsesammansättningen. 
 Johan Lindström pratar med Tommy och hämtar de dokument som Tommy ska lämna 

tillbaka till vägföreningen. 
 
10.     Nästa möte 
 Årsmöte söndagen den 31 mars kl 14:00 hos Betania, se punkt 7 ovan. 

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

  

 
 
 
  
 
Vid anteckningarna 
 
 
Hans Grandien 
Sekreterare 


