Mötesprotokoll - Åbytorpvägförening
Datum: 18/6 2017
Kl18
Plats: Hos Tomas Gustavsson
Ej närvarande:
-

(Mats)
Gullberg
Thomas E

Mötet
1. Hans börjar med att gå igenom sina aktiviteter
Broreparation
Dags att ta in priser för reparationer av bron. Förhoppningsvis kan trafikverket bidra med 70%
och kanske kommunen 10%. Johan Gullberg skulle ta ärendet vidare.
Skyltar
Har kollat klart alla skyltar som vi behöver men tyvärr efter samtal med kommunen kan vi inte
köpa via dem. Offertförfrågan är utskickad. 30 stycken ungefär saknas. Vi bör även byta ut
svänganordingarna/flärp mot suggor för att de håller så dåligt skick.
Kommunen har lovat att flyta upp 50/30? skyltarna längre upp mot emot motorvägen då de idag
sitter för nära skolan.
Status på vägarna
En brunnsättning på Långgälla ska åtgärdas av kommunen enligt Hans.
Trafikverket tyckte vi skulle ta hit och laga potthål. Hacka upp krackeleringen och lägga i kallasfalt
själva. 40% sillagatan, kanske 40% på långgällan. Dock lite oklart eftersom den är deklarerad som
grusväg.
Vi bör nog vänta med långgällan tills vi vet hur kommunen ska göra med nya tomterna.
Väntar med kärrstigen efter att dem har kört bort alla saker på tomterna längre in så vi vet hur
mycket det påfrestar vägnätet.
Under augusti / september / oktober skulle vi kunna börja med att spetta de partier som ska
lagas. Inväntar riktig tidsplan ifrån Hans. Han väntar på svar på offertförfrågan

2. Friberg: Möte på tisdag grannsamverkan med kommunen
a. Kommunen har bytt handläggare några gånger
b. 7-8 personer ifrån grannsamverkan ska möta Elisabeth Sandberg, BRÅ samordnare.
c. Tisdag klockan 17.30

3. Tomas
a. T + Johan. Har träffat maskinringen, veckan efter midsommar. Kant klippning. Dika ut lite
i kurvan på sillagatan
b. Pratade även om hur de skulle lösa hyvling och annat framöver
c. Hans, Tomas + Engström + Johan har haft ett möte om rollen syssloman. Pratat om vad
Johan ska göra framöver i den rollen och dokumenterat ned i ett dokument. Vad som är
hans ansvar etc. Dokumentet kommer att godkännas nästa möte
d. Ska tas fram ett avtal(mall) så att dem som hjälper till med saker får ersättning för
bränsle etc.
4. Vi bokar den 19:e augusti för grillning.
5. Tobias Björk
a. Kan vara intresserad i rollen som kassör.
6. Andreas Ström
a. abytorpsvagforeningen.se ägs nu av Ström.
b. Ett utkast till hemsida finns på plats. Måste fyllas på med information.
c. Sidan visades upp för närvarande som tyckte upplägget så bra ut
d. Några saker kommer fram som önskemål på sidan: Felanmälanmall, gästbok, guide för
fastighetsägare.
7. Nästa möte
a. Tisdag den 15:e kl18

Att göra lista:
-

Friberg, kontakta polisen om hastighetsövervakning.
Johan G, kontakta kommunen angående att återställa efter skolan.
Tömma Tommys container på material för Vägföreningen, Tomas E
Mäta in skador, sprickor och krakeleringar på vägnätet till förfrågningsunderlaget, Grandien
Friberg, Kan polis + brandkår komma till grillningen?
Ström kontaktar Tobias Björk
Gullberg, ta in offert på bron
Ström ska få upp sidan så alla kan bidra med information

