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2020-06-14 

Åbytorps Vägförening    
  

Styrelsemöte 2020-06-13 kl 15:00     

 

Plats: Långgällagatan 35 (hos Lotta)  

 Närvarande:  
 Tomas Gustavsson 
 Thomas Engström         
 Lotta Martinsson 

   Anders Friberg 
 Johan Lindström 

  Maria Schartau Öholm 
  Bernt inge Johansson 
  Tony Johansson 

  Hans Grandien 
 
        
1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Genomgång av föregående protokoll  
 LA Takvård som presenterade sig vid föregående möte kommer inte att få något 

pris/rabattavtal med Åbytorps Vägförening.  
  
3. Genomgång av ekonomin 
 Tre fastighetsägare som inte betalat för 2019 är hos kronofogden. 
 Styrelsen beslutade att Lotta avslutar föreningens konto hos RB bank i samband med  

att fakturan för asfalteringen är betald.     
       Den 31 maj 2020 så hade föreningen 540 808 kronor på Handelsbanken, och 959 283 

kronor på RB bank före föregående årsränta. Totalt 1 500 091 kronor. 
 Därutöver kundfordringar på 49 200 kronor.    
 För 2020 är det 18 fastigheter som inte betalat årets medlemsavgift.  
   
4.       Beläggning Sillagatan 

 Arbetet med asfalteringen har fungerat bra. Arbetet har fått bromsas pga att Kumla 
kommun skulle proppa en vattenledning i Sillagatan den 25 maj, vilket vi inte kände till 
innan asfalteringsarbetet startade. Fiberkabeln som är lagd utmed diket mellan 
Sillagatan 53 - 61 skapade problem i samband med dikningsarbetet. Kabeln ligger 
alldeles i asfaltkanten och på insidan ligger en telekabel, vilket gör att dikesbotten inte 
gick att förskjuta från vägen. Detta gör att vi får en smal stödremsa. Efter att Hans pratat 
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med REV så är det inte försvarbart kostnadsmässigt att väcka åtal mot Skanova trotts att 
kabeln är helt fellagd.  

 I samband med asfalteringen så har stödkanten blivit ännu smalare än vad vi beställt. 
NCC har lovat att åtgärda detta med att skära bort en del av asfalten som lagts samt att  
grusa upp stödkanten i en rakare linje än nuvarande. I anbudet hade vi uppskattat att ca 
500 m² skulle grävas ur där gatan var som mest dålig till en kostnad av 542 kronor/m². 
När vi sedan förbesiktade gatan så konstaterade vi att krackeleringen blivit sämre på 
norra gatudelen. NCC ville inte lämna garantier och lägga på detta. Så totalt blev det 
1272 m² som asfalten skulle brytas bort och den urgrävning som skulle göras behövdes 
inte genomföras pga att underlaget såg bättre ut än befarat. Ett pris angavs för brytning 
av asfalt till 360 kronor/m². detta medför en kostnadsökning med totalt knappt 200 tkr. 

 I samband med asfalteringen av Sillagatan så rättas två brunnar till. En lite nedanför 
Antons Backe 10 och en på gångvägen Antons Backe Rosinas väg.    

 En fiberschakt som Skanova inte åtgärdat rättas till vid postlådorna på Antons Backe 8. 
 Avslutningsvis så kommer totalt 9 stycken gupp att göras tisdag och onsdag den 16 och 

17 juni. 
 
5. Valberedningen 
 Valberedningen Bernt Inge och Tony var inbjudna för att bilda sig en uppfattning med 

styrelsens fortsatta bemanning efter 2021. Tomas Gustavsson har varslat om att han 
slutar vid nästa årsmöte. Hans och Lotta är också tveksamma till fortsättning efter nästa 
årsmöte. 

 
6. Hemsidan 
 Eftersom hemsidan inte fungerar nöjaktigt så pratar Anders och Johan med Andreas 

Ström om framtiden.  
 
7.    Grillning i augusti  
 Korvgrillning är preliminärt planerat att genomföras lördagen den 29 augusti kl 14:00. I 

lekparken vid Lekstigen. Förutsättningen för genomförandet är att folkhälsomyndig- 
 heten ändrar coronabeslutet om antalet människor som får träffas.  
 
8. Kommande sysslor sommar/höst 
 Klippning av vägkanter kommer att ske en vecka efter midsommar. Tony och Thomas 

märker ut brunnar mm i dikena före klippningen. Hans har pratat med parkavdelningen 
om den betonggris som alltid blir flyttad men aldrig återställd efter klippningen på 
gång- och cykelvägen Antons Backe - skolan.   

 
9. Övriga frågor 
 Anders har pratat med Jörgen Svensson Kumla kommun angående vändzon på 

Vändstigen. Styrelsen röstade om skyltning skulle genomföras eller ej. Majoriteten var 
för en skyltning. Anders kontrollerar med Jörgen om kommunen  ordnar det eller vf ska 
göra det samt när det är inlagt i den lokala ordningsstadgan. 
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 Den utredning som kommunen gjort med eventuellt övertagande av vägföreningarna, 
Ekeby, Sannahed och Åbytorp har publicerats i NA. Anders funderade på vad nästa 
drag från medlemmarna blir. Styrelsen vill avvakta till vi läst utredningen och 
återkomma vid nästa styrelsemöte.   

  
10. Nästa möte 
 Nästa möte är söndagen den 23 augusti kl 16:00 Plats meddelas senare. 
 
11. Mötet avslutas   
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Hans tackade för den uppskattning som styrelsen visade för asfalteringen med en blomma!  
 
 

 

 

                        
 
Vid anteckningarna   Justeras 
 
 
 
Hans Grandien   Tomas Gustavsson 
Sekreterare     Ordförande 


