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Åbytorps vägförening

2019 02 11

Verksamhetsberättelse arbetsåret 2018

Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Tomas Gustavsson
Sekreterare: Hans Grandien
Kassör:
Maths Jerlström
Syssloman: Johan Gullberg
Ledamot: Thomas Engström, Johan Lindström
Suppleant: Maria Öholm, Anders Friberg
Sammanträden: Antal styrelsemöten under året: 8 st
Verksamhet:
Föreningens vägnät inklusive gångvägar omfattar en total längd på 9790m varav
de belagda vägarna är 7524m, gångvägarna 441m och grusvägarna 1825m..
Vintervägunderhållet har under året skötts av Maskinringen som även får
förtroendet att sköta vinterväghållningen återstående tid av säsongen.
Sommarunderhållet har bestått av gräsklippning av vägslänter, hyvling, grusning
och saltning av grusvägar samt sopning av belagda vägar och slamsugning av
samtliga rännstensbrunnar
Under året har vägföreningen utfört ;
• komplettering av 2017 års potthåls- och spricklagning på belagda ytor.
• ansökt hos Länsstyrelsen om tillstånd att genomföra reparation av bro över
Stenebäcken
• upphandling och tecknat avtal avseende reparation av bro över Stenebäcken.
• ansökt om bidrag hos Trafikverket och Kumla kommun angående reparation
av bro över Stenebäcken.
• slutfört komplettering av nya trafikskyltar samt rengöring av vissa befintliga,
vilket påbörjades under 2017.
• fortsatt komplettering av gamla trafikhinder på gång- och cykelvägar.
• föreningens hemsida startades upp vid årets början.
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• ett styrelsemöte där Andreas Brorsson kommunalråd var inbjuden för att
redovisa kommunens framtidsplaner för Kumla och Åbytorp.
• skrivelse till Kumla kommun angående neddragning av det årliga bidraget
med 77,6% (från 107 450 kr till 24 100kr).
• två träffar med Kumla kommun angående sänkning av det årliga bidraget, en
träff med tjänstemännen och en träff där även ansvarigt kommunalråd
deltagit.
• Slamsugning av VOAV till en kostnad av ca 26 000kr
• Trafiköar har placerats ut på Sillagatan för att testa Åbytorpsbornas
reaktioner.
• Patrullering av p-vakter i Åbytorpsområdet kommer att påbörjas under året
enligt överenskommelse med kommunen.
Styrelsen har under 2017-2018 köpt totalt 63 stycken nya trafikskyltar som har
monterats i egen regi. Många har ersatt gamla fula trafikskyltar medan en del
nya stolpar och skyltar har monterats. På gång- och cykelvägarna har de gamla
trafikhindren ersatts med nya betonggrisar.
Reparation och slutbesiktning av bron över Stenebäcken har genomförts under
sommaren 2018 och bidrag beviljades av både Trafikverket och Kumla kommun
efter det att arbetsgenomförandet godkänts av Länsstyrelsen. Totalkostnad för
reparationen uppgick till 84 038kr.
Bidrag; vägföreningen har under året erhållit kommunalt bidrag på 24 125 kr,
25 000 kr för broreparation och ett extra bidrag på 24 900 kr. Statligt bidrag på
34 450 kr och ett extra bidrag för broreparation på 59 771 kr.
Ekonomi: En utdebitering har enligt debiteringslängd skett enligt klassindelning
av fastigheterna.
Försäkring: Ansvarsförsäkring är tecknad i REV, Riksförbundet för enskild
väghållning.
Åbytorp den 9 mars
Styrelsen

