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Åbytorps Vägförening      

 

Styrelsemöte 2019-12-13 kl 17:00     

Plats: Långgällagatan 42  

Närvarande:  
Tomas Gustavsson 
Thomas Engström         
Lotta Martinsson 
Maria Öholm Schartau 

  Tony Johansson  
  Maths Jerlström 
  Hans Grandien 
        
1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Genomgång av ekonomin 
 Sex fastighetsägare har inte betalat medlemsavgiften trotts att påminnelse har skickats 

ut. Styrelsen beslutade att skicka kraven vidare till kronofogden. 
 Enligt Lotta så har ännu inte allt blivit klart med Handelsbanken. Det som återstår är att 

Handelsbanken ska stänga kontot på SE banken.    
       V 16 2019 så hade föreningen 141 429,56 på SE banken, 
 959 283,68 på RB bank. Totalt 1 100 711,24 kronor 
 Därutöver kundfordringar på 5 601 Kronor.    
 Lotta har sökt driftbidraget från kommunen 2020. 
 Hans har sökt preliminärt extra bidrag från Trafikverket och kommunen för asfaltering 

av Sillagatan. Med tanke på den turbulens som är i föreningen så ställer Trafikverket 
och kommunen krav på oss. Vilket innebär att årsmötet ska fatta beslut om 
asfalteringsarbetet innan besked lämnas.  Kommunen har redan lovat att stå för alla 
brunnsbeteckningar som ska bytas (ca75 st).  

  
3       Stadgeändringar hos Lantmäteriet 
 Vi har fått besked från Lantmäteriet om felskrivning i §2 och §3 som vi måste rätta till. 

Därefter måste vi ha en extrastämma för att fatta ett nytt beslut om stadgeändring. Detta 
innebär att de gamla stadgarna gäller tills vidare. Pga av den korta tid som står till 
förfogande (svaret ska lämnas in senast den 27 december) är det lika bra att vi rättar 
felen och återkommer efter nästa årsmöte. Hans har återtagit ärendet och Lantmäteriet  
kommer att återbetala 700 kronor som sätts in på vårt bankgirokonto.  
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4 Medlemsprotesten mot kommunen 
 Hans ville tydliggöra vad som gäller för medlemsprotesten. Det är inte styrelsen som 

driver protesterna mot kommunen- det är medlemmarna och styrelsen stödjer auktionen. 
 
5. Övriga frågor  
 Stadsnät har grävt två hål på Långgällagatan för att mäta fibernätet. Besked kom genom 

kommunen (1:a gången) kontakten fungerade jättebra med Stadsnät och allt är godkänt 
och klart.  

 Stolpen som blev påkörd och krokig förra vintern vid korsningen gångvägen Antons 
Backe och Sillagatan är riktad av MR och godkänd.  

 På Lekstigen är ett hål grävt för ca ett år sedan. Hans kontrollerar med Maths var det är 
och hanterar det. 

  
9. Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte söndagen den 2 februari kl 16:00 Långgällagatan 42. 
 
10. Mötet avslutas   
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
 

 

 

                        
 
 
 
 
Vid anteckningarna   Justeras 
 
 
 
 
Hans Grandien   Tomas Gustavsson 
Sekreterare     Ordförande 

 

 


