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2020-03-12 

Åbytorps Vägförening      

Styrelsemöte 2020-03-08 kl 16:00     

 

Plats: Långgällagatan 20  

 Närvarande:  
 Tomas Gustavsson 
 Thomas Engström         
 Lotta Martinsson 
 Johan Lindström 

  Anders Friberg 
  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. 
 Pga att RB bank inte får ordning på föreningens konton så beslutade styrelsen att Lotta 

flyttar över föreningens pengar från RB bank till HB banken.     
       V 5 2020 så hade föreningen 113 533 kronor på Handelsbanken, och 959 283 kronor på 

R B bank före föregående årsränta. Totalt 1072 816 kronor. 
 Därutöver kundfordringar på 4 200 kronor.    
 Tomas vill ha fakturakopior så fort de är betalda. 
 Styrelsen beslutade efter diskussion att arvoden skulle betalas ut efter mötesnärvaro dvs 

10% reduktion per möte. Den nya ordningen gäller efter årsmötet i mars 2020.  
   
4.       Årsmöte 

 Årsmötet är i Betania den 22:a mars kl 14:00 (för styrelsen kl 13:00). Anders har 
beställt kaffe och kaffebröd. Ingen teknik är beställd till mötet. Inga motioner har 
inkommit. Kallelse till årsmötet har delats ut. Verksamhetsberättelsen och 
debiteringslängden är klar och finns hos Lotta. Blanketter för fullmakt läggs ut på 
hemsidan och på Åbytorps facebooksida 

 Valberedningen kommer att föreslå att Anders och Johan byter uppdrag i styrelsen, dvs 
att Johan blir suppleant och Anders blir styrelseledamot. 
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5. Hans har ordet 
 Vattenföringen i diket mitt för Bingos villa har anmälts till kommunen. Dikning och 

kantskärning ska genomföras under april månad på Sillagatan from nr 45 tom nr 61. 
 Massorna får läggas upp på de obebyggda tomterna mot motorvägen. Hans har pratat 

med alla fastighetsägare totalt tre stycken, samtliga har lämnat sitt medgivande under 
förutsättning att massorna planeras ut. 

 Upphandling av asfaltering av Sillagatan har genomförts, totalkostnad 1 407 111 kronor 
inklusive moms, exklusive farthinder. Efter bidrag från Trafikverket och kommunen så 
återstår 834 342 kronor inkl 2 ”smala” och 4 ”breda gupp” (inga bidrag beviljas för 
guppen). Men det bygger på att Trafikverket står för sina 30% och kommunen sina 
10%. Eftersom bidrag söktes i november 2019 så har Trafikverket reserverat medel och 
kommunen säger sig bara ha 100 000 kronor totalt. Inga bidrag beviljas förrän årsmötet 
beslutat om asfalteringen. Hans pratar med Tomas Holm Sannaheds vägförening 
angående deras asfaltering 2019, vem som stod för vad när det gäller 
brunnsbeteckningar. 

 
6. Vägföreningens framtid, lite information från Anders. 
  När vägföreningarna Sannahed, Ekeby och Åbytorp träffade kommunstyrelsens 

presidium så lovade de att tillsätta en utredning angående de tre vägföreningarnas 
framtid. Utredningen ska skyndsamt genomföras av tjänstemännen och redovisas hösten 
2020. Ännu har ingen tjänsteman fått något uppdrag. Samtliga vägföreningar krävde 
även att få insyn och att få lämna synpunkter.  

 
7.    Kommande sysslor i vår/sommar  
 Tomas G beställer; sandupptagning ca v 15, hyvling, grusning och saltning av 

grusvägarna. Dikesklippning efter midsommar. Tomas beställer även bult till 
gummibulpen som ska monteras på Långgällagatan. 

 Thomas E ser över utrustningen på lekplatsen beställer leksand/EU sand vid behov. 
 
8. Övriga frågor 
 Angående stadgeändringen som beslutades på förra årsmötet så kom Lantmäteriet ut 

med en rättelse (åtta månader efter ansökan) i december 2019 vilket skulle kräva en 
extra stämma före årsskiftet. Styrelsen ansåg att det inte skulle vara möjligt att hinna 
med på så kort tid. Ärendet återkallades och kostnaden som erlagts fick föreningen 
tillbaka. Styrelsen beslutade att skjuta på antagandet av de nya stadgarna till nästa 
årsmöte (2021) med tanke på de utredningar som ska göras om Vägföreningen.  

  
 Angående hemsidan så är de senaste protokollen är utlagda enligt Andreas. Andreas 

tycker att gästbok fungerar bättre på facebook pga att det kräver kontinuerlig 
handpåläggning på hemsidan. Statistik från hemsidan kommer Tomas att få en gång per 
månad. Vill fler i styrelsen få statistik så är det bara att vi meddelar Andreas. Johan 
Lindström pratar med Andreas och samordnar detta.  
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Under vintersäsongen 2019/2020 har hittills en plogning och tre sandningar genomförts. 
 
9. Nästa möte 
 Nästa möte är årsmötet söndagen den 22 mars kl 13:00 (för styrelsen) i Betania. 
 
10. Mötet avslutas   
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

                        
 
Vid anteckningarna   Justeras 
 
 
Hans Grandien   Tomas Gustavsson 
Sekreterare     Ordförande 


