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2019-05-23

Åbytorps Vägförening

Styrelsemöte 2019-05-19 kl 18:00
Plats: Långgällagatan 42 (hos Thomas Engström)
Närvarande:
Jörgen Svensson (inbjuden) Kumla kommun
Tomas Gustavsson
Thomas Engström
Lotta Martinsson
Anders Friberg
Tony Johansson
Hans Grandien
1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Presentation
Jörgen Svensson Kumla kommuns nya gatuchef/trafikingenjör presenterade sig och
deltagarna från Åbytorps Vägförening presenterade sig.

3.

Åbytorps VF redovisade vilka problem/åtgärder vi tillsammans med Kumla
kommun behöver utreda.
• Åbytorps VF har köpt in och monterat 63 nya trafikskyltar, samt tvättat och rättat till
övriga. Kostnad för skyltar ca 43 000 kronor. Montering och tvättning mm ca 43 000
kronor.
• Ansvaret för trafikskyltar inom tätorten ligger på kommunen. Jörgen Svensson
återkommer med besked.
• Samtliga schakter som genomförs på gator inom Åbytorps VF:s område ska anmälas
till Tomas Gustavsson Åbytorps VF.
• Stefan Alander Kumla kommun har lovat att genomföra besiktning av
Långgällagatan efter dumper och grävmaskinstransporter i samband med läggning av
ny Va ledningar väster om Långgällagatan. Besiktningen ska ske tillsammans med
Åbytorps VF under sommaren 2019 vilket Jörgen Svensson klarar ut med Stefan
Alander och återkommer till Tomas Gustavsson alt Hans Grandien om.
• Åbytorps VF har för avsikt att förstärka och lägga om asfalten på Sillagatan år 2020
och kommer därmed att begära bidrag från Trafikverket och Kumla kommun samt att
kommunen justerar alla de brunnar som berörs. Gatulängd knappt 1000 m (från
Fjugestavägen till kurvan vid gångvägen under motorvägen).
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• Kommunen kan enligt Jörgen Svensson vara Åbytorps VF behjälplig att vid behov ta
fram vissa kartor.
• Jörgen Svensson kontrollerar med P- bolaget hur många turer som körs i Åbytorp
och hur resultatet hittills har utfallit.
• Jörgen Svensson Kumla kommun lovade att göra hastighetskontroller på
Låggällagatan snarast möjligt. Åbytorps VF överväger att montera farthinder (typ
Flexi Bump) på denna gata.
• Kommunen lovade vid senaste träffen att Åbytorps VF skulle få kontaktlistor på
aktuella tjänstemän, vilket föreningen fortfarande väntar på.
• Kommunen (Stefan Alander) lovade även att den trasiga kantsten som entreprenören
sopade tillbaka och asfalterade fast med en ”cigarr” på gatan i samband med bygget
av den nya parkeringen till skolan på Sillagatan skulle göras om. Det har inte gjorts
trotts att VF påpekade det för över ett år sedan.
4.

Vägsladd
Tony Johansson och Thomas Engström hade tagit fram prospekt på en intressant
vägsladd, pris ca 75 - 80 000 kronor. Tony ska prata med Åbys vägförening som har en
vägsladd om de skulle vilja sladda våra grusvägar och till vilken kostnad per gång. VF
avvaktar besked innan beslut om köp fattas.

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

6.

Debitering av årsavgiften
Lotta och Maths har försökt att skriva ut de nya fakturorna men har fått problem med
programmet vilket man hoppas att komma tillrätta med snarast möjligt. Eftersom vi inte
får information från kommunen så måste vi själva ta reda på vilka som har beviljats
bygglov inom föreningens område och debitera därefter.

7.

Fartdämpning Sillagatan
Hans tar in priser på de farthinder som behöver kompletteras på Sillagatan samt
kontrollerar om det är möjligt att ställa några på den smalare delen på Sillagatan från
Tornstigen till kurvan vid gångstigen under motorvägen.

8.

Övriga frågor
Hans kompletterar den ansökan som skickats in till Lantmäteriet angående
Stadgeändringar som beslutades på årsmötet
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10.

Nästa möte
Årsmöte söndagen den 16 juni kl 18:00 hos Thoma Långgällagatan 42.

11.

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Adresser och telefonnummer till; ordförande Tomas Gustavsson
Långällagatan 20, 692 73 KUMLA
Mailadress: t853gustavsson@hotmail.com mobtel: 070 825 16 18
Till sekreterare Hans Grandien
Antons Backe 21, 692 73 KUMLA
Mailadress: hans.grandien@hotmail.se

Vid anteckningarna

Justeras

Hans Grandien
Sekreterare

Tomas Gustavsson
Ordförande

