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Åbytorps Vägförening

Styrelsemöte 2019-06-16 kl 18:00
Plats: Långgällagatan 42 (hos Thomas Engström)
Närvarande:
Tomas Gustavsson
Thomas Engström
Lotta Martinsson
Anders Friberg
Tony Johansson
Hans Grandien
1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Genomgång av föregående protokoll
Se nedan p 6,7 och 8 som är en förlängning på tidigare diskussioner. I övrigt lades
protokollet till handlingarna.

3.

Genomgång av ekonomin
Lotta redovisade att i samband med utskicket av fakturor så har vissa medlemmar hört
av sig angående andelstal. Lotta går igenom med Maths exakt hur andelstalen räknats
fram och informerar de som har ifrågasatt detta. Andra som ifrågasätter om man måste
betala till föreningen även om man kan köra ut från fastigheten på andra sätt än vad som
är tänkt. Lotta alternativt Tomas G kontaktar vederbörande för information om vad som
gäller.
I övrigt så är ekonomin i balans.

4.

Införskaffande av swish
Lotta föreslog att föreningen skulle skaffa swish. Eftersom föreningen får betala dyrt för
varje transaktion så beslutade styrelsen att vi kan skaffa det men begagna det internt
inom styrelsen för ett mycket begränsat behov.

5.

Möte med Maskinringen
Hans och Tomas har varit hos Maskinringen för att gå igenom de prishöjningar som är
genomförda. Maskinringen krediterar de kostnader som är feldebiterade för säsongen
2018/2019. Maskinringen återkommer med ett framräknat förslag på
vinterväghållningen för 2019/2020.
Maskinringen kommer även att lämna pris på hyvling av grusvägar, dikesslåtter,
sladdning av grusvägarna och eventuellt en gångbanemaskin för plogning av trottoaren
på Sillagatan samt gång- och cykelvägarna.
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Tomas kontaktar dem angående eventuell uppsägning av avtalet som ska göras före den
sista juni. Tiden på uppsägningen måste förlängas så vi hinner gå igenom det nya
avtalsförslaget.
6.

Inköp av vägsladd eller köp av tjänst
Tony har frågat Åby vägförening om de skulle vilja sladda våra grusvägar 3 – 5 gånger
per år. Men de var inte alls intresserade.
Maskinringen har tillgång till en stor vägsladd vilket de kommer att lämna pris på. När
det inkommit så får vi väga kostnaderna mot att köpa en egen sladd.

7.

Redovisning av hastighetsmätning på Sillagatan, Långgällagatan
Kommunen har genomfört hastighetsmätning på Sillagatan och Långgällagatan mellan
den 22/5 – 27/5 2019. Antal fordon per dygn var 704 varav 6% var tung trafik på
Sillagatan. Man tittar på 85- percentilen dvs. att man räknar bort 15% av de som körde
fortast och tittar på den breda massan 85 % som körde 39 km/tim eller mindre. Den som
körde fortast av den breda massan körde 60 km/tim kl 00:00 den 24 maj.
På Långgällagatan under samma tid var det 131 fordon per dygn varav 5 % var tung
trafik. Den breda massan (85 %) körde 41 km/tim. Den som körde fortast av den breda
massan var en bilist som körde 75 Km/tim kl 03:00 den 25 maj. Enstaka bilister körde
60 km/tim kl 20:00 ett antal dagar i rad.
Polisen har informerats om mätningarna och har även fått en skriftlig sammanställning,
vilket man tyckte var väldigt bra.
Anders Friberg försäkrar sig om att även Rosell får kännedom om detta.

8.

Fartdämpning Sillagatan, Långgällagatan
Kumla kommun har fått ett förslag från VF som går ut på att kommunen införskaffar
trafiköar så att vi har tre omgångar med tre stycken i varje grupp. Dvs totalt 9 stycken
på Sillagatan med dubbla trafikdelartavlor på varje båge. Detta i stället för de
trafiktavlor VF köpt och monterat samt riktning av stolpar och tvättning av skyltar som
VF genomfört 2017- 2018.

9

Hemsidan
Anders kontaktar Andreas Ström för att få besked om Andreas kommer att sköta
hemsidan som det är tänkt. Den måste skötas med kontinuitet.

10

Grillning vid lekparken
Korvgrillning vid lekplatsen på Lekstigen kommer att genomföras lördagen den 24
augusti kl 13:00. Anders kontrollerar med polis och brandkår om de kan komma. I
samband med utskicket om grillning ska även en kopia på broschyren till
fastighetsägarna om mått på häckar och träd bifogas.
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11

Övriga frågor
Thomas ordnar inoljning av det trä på lekplatsen som ska oljas, även den trimning som
behöver göras runt sandlådan.
Tony trimmar vid postlådorna vid ödetomten, snett emot där Tony bor och har sin egen
postlåda..

10.

Nästa möte
Styrelsemöte söndagen den 18 augusti kl 18:00 hos Thoma Långgällagatan 42.

11.

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid anteckningarna

Justeras

Hans Grandien
Sekreterare

Tomas Gustavsson
Ordförande

