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Åbytorps Vägförening
Konstituerande styrelsemöte 2020-04-19 kl 16:00
Plats: Långgällagatan 20 (hos Tomas Gustavsson)
Närvarande: Tomas Gustavsson
Thomas Engström
Lotta Martinsson
Anders Friberg
Johan Lindström
Maria Schartau Öholm
Tony Johansson
Hans Grandien

1. Mötets Öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Träff med LA Takvård
Inledningsvis fick LA Takvård Henrik och Lotta Welander informera om
företagets arbetsmetoder och priser. Arbetet genomförs med mekanisk
borttagning av alger och lava, därefter sprutning med borttagningsmedel.
Prisbilden för behandling av ett normalstort tak är ca 6 000- 9000:-.
3. Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2020-03-22
Ordförande Tomas Gustavsson (nyval 1 år).
- sekreterare Hans Grandien (1 år kvar).
- kassör Lotta Martinsson (1 år kvar).
- styrelseledamot/vice ordförande Thomas Engström (nyval 2 år)
- styrelseledamot Anders Friberg (nyval 2 år)
- syssloman Thomas Engström/ Tony Johansson (1 år kvar).
- Suppleanter Maria Schartau Öholm (nyval 2 åt).
Johan Lindström (nyval 1 år).
4. Firmatecknare
Till firmatecknare utsågs Tomas Gustavsson och Lotta Martinsson var för
sig.
5. Bankkonton
Att teckna bankkonton har Lotta Martinsson 610304 – 4845 utsetts tills
vidare.
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6. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll var årsmötesprotokollet som styrelsen gick igenom
och lade till handlingarna.
7. Genomgång av ekonomin.
Arvoden har betalats ut med 33 396 kronor. Ett arvode återstår att betala
(Johan Lindström). Övriga utgifter som ligger för betalning är 49 005
kronor.
Bankmedel är: Handelsbanken 169 907 kronor. Resurs Bank 963 292
kronor.
8. Beläggning av Sillagatan.
Bidraget som Trafikverket kommer att bevilja ökade med 78 000 kronor dvs
40% av den totala kostnaden exklusive dikning och vägbulor. Kommunen
kommer att bevilja bidrag med 10% men fördelat med en större del i år och
resterande del nästa år.
9. Arbetsordning för styrelsen
Den arbetsordning som tagits fram måste ses över så att det blir riktigt när
det gäller andelar mm.
10. Kommande sysslor i vår/sommar
Hyvling, grusning och saltning av grusvägarna är beställt sedan tre veckor
tillbaka. Väntetiden skulle kunna vara upp till 8 veckor. Klippning av
vägslänter är beställt till tiden runt midsommar. Lekparken ska städas från
nedfallna grenar mm.
11. Valberedningen
För att täcka upp med styrelserepresentanter så måste valberedningen arbeta
med god framförhållning. Det krävs förmodligen arbete hela året. Tomas
Gustavsson har förvarnat att han kommer att avgå som ordförande vid
årsmötet 2021.
12. Övriga frågor
Dikningen på Sillagatan gick bra men fiberkablarna ställer till problem i och
med att de ligger på fel sida i diket och alldeles intill asfaltkanten.
Vid dikningen konstaterades att ledningarna måste spolas för att få
vattenföringen att fungera. Tomas G har beställt uppdraget av VOAV.
Vissa medlemmar önskar att få infarterna belagda i samband med
asfalteringen av Sillagatan. Hans återkommer med kontaktvägarna till NCC
för medlemmarna.
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Ett brev har inkommit angående farthindren på Långgällagatan med förslag
om blomlådor istället för de nuvarande gummiguppen. Styrelsen avslår
förslaget och Tomas G kontaktar brevskrivaren och förklarar hur styrelsen
ser på detta.
Skoleleverna kommer att sköta dikesstädningen som de brukar göra varje
vår.
13. Nästa möte
Nästa möte blir lördagen den 13 juni kl 15:00 på Långgällagatan 20 (hos
Tomas) med lite korvgrillning.
14. Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse avslutade mötet.

________________________________________________________

Vid anteckningarna

Justeras

Hans Grandien
Sekreterare

Tomas Gustavsson
Ordförande

