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2020-02-03 

Åbytorps Vägförening      

Styrelsemöte 2020-02-02 kl 16:00     

Plats: Långgällagatan 20  

 Närvarande:  
 Tomas Gustavsson 
 Thomas Engström         
 Lotta Martinsson 
 Johan Lindström 

  Anders Friberg 
  Tony Johansson  
  Hans Grandien 
        
1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Genomgång av föregående protokoll  
 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
  
3. Genomgång av ekonomin 
 Två fastighetsägare har inte betalat och dessa har lämnats vidare till kronofogden. 
 Lotta kontrollerar med RB bank angående nytt org. nummer. Eventuellt så måste vi 

tillfälligt flytta över pengarna till HB banken. Där de slutligen hamnar beror på den 
ränta som erbjuds.    

       V 5 2020 så hade föreningen 113 433 kronor på Handelsbanken, och 959 283 kronor på 
Resurs Bank före föregående års ränta. Totalt 1072 716 kronor. 

 Därutöver kundfordringar på 4 200 kronor.    
 Driftbidraget från kommunen 2020 har inte betalats ut ännu. 
 Ett gruslass plus ersättning på 4 500 kronor för maskinarbete återstår att betala.  
   
4.       Årsmöte 

 Årsmötet är i Betania den 22:a mars kl 14:00 (för styrelsen kl 13:00). Ingen teknik är       
beställd till mötet. Inga motioner har inkommit. Kallelse till årsmötet kommer att delas 
ut i god tid före mötet TE ansvarar. Hans och Tomas E skriver verksamhetsberättelsen. 

 
5. Styrelse 2020 – 2021 
 Valberedningen kontrollerar styrelsesammansättningen. Inför årsmötet 2020 så är 

sammansättningen följande; 
• ordförande Tomas Gustavsson (nyval 1 år) 
• vice ordförande/styrelseledamot Tomas Engström (nyval 2 år) 
• sekreterare Hans Grandien (1 år kvar) 
• kassör Lotta Martinsson (1 år kvar) 
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• styrelseledamot Johan Lindström (nyval 2 år) 
• syssloman Tomas Engström/Tony Johansson (1 år kvar) 
• suppleanter Maria Schartau Öholm (nyval 2 år) 

 Anders Friberg (1 år kvar) 
 
6. Hans har ordet 
 Förfrågan på asfaltering av Sillagatan har skickats ut och anbuden ska komma in den 28 

februari. I förfrågan har även en option på ett antal gupp angetts. Reservation för 
genomförandet har lämnats beroende av de bidrag som föreningen sökt och som måste 
beviljas före genomförandet.  

 
7.    Vägföreningens framtid -  lite info av Anders Friberg 
 Ekeby och Sannaheds vägsamfälligheter vill vara med oss när det gäller diskussionerna 

med kommunen. Kommunens utredning om vägföreningarnas vara eller inte vara 
presenteras i september 2020. Styrelsen ska möta kommunstyrelsens presidium när  
ordförande Katarina Hansson åter är i tjänst efter sjukskrivning. 

 
8. Hemsidan 
 Det senaste protokollet 2019 12 13 är ännu inte utlagt. Vi vill att Andreas lägger till 

besöksräknare och gästbok på hemsidan. Johan Lindström pratar med Andreas om detta 
och samordnar även tidpunkter och platser för kommunens visning av de nya 
planförslagen både för hemsidan och vägföreningens facebookgrupp. 

 
9. Övriga frågor 
 Vattenföringen i diket på Långgällagatan mitt för utfarten hos Bingo har Hans pratat 

med kommunen om. Skylten med begränsad höjd vid tunneln under motorvägen vid 
Sillagatan 63 har Anders Friberg tagit hem från återvinningen. Tomas E sätter upp den 
på plats. 

   
9. Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte söndagen den 8 mars kl 18:00 Långgällagatan 42. 
 
10. Mötet avslutas   
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

                        
 
Vid anteckningarna   Justeras 
 
 
Hans Grandien   Tomas Gustavsson 
Sekreterare     Ordförande 


