2017-09-20

Åbytorps vägförening
Styrelsemöte 2017-09-14 kl 18.00
Plats: Hos Tomas Gustavsson
Närvarande: Johan Linström
Anders Friberg
Tomas Engström
Tomas Gustavsson
Johan Gullberg
Tony Johansson
Hans Grandien
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Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
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Genomgång av föregående protokoll
Endast ett anbud har kommit in på broreparationen. Johan Gullberg ringer de andra två
för att få dem att lämna anbud också (vill dom inte måste vi vaska fram två andra).
Kommunen har lovat att flytta 30/50 skyltarna på Fjugestavägen närmare motorvägen,
vilket de har missat och ber om ursäkt för det, men lovar att göra det snarast möjligt.
Sättningen (brunn och ledning) på Långgällagatan 30 kommer kommunen att åtgärda
enligt nya löften
Jordhögarna vi lekplatsen på Lekstigen mellan sista tomten och transformatorstationen
kommer inte föreningen att åtgärda.
Dokument angående sysslomannens arbetsuppgifter har tagits fram och godkänts av
styrelsen och sysslomannen.
Avtal med Johan Gullberg och Tony Johansson angående ersättning vid maskinanvändning i samband med arbetsutförande åt föreningen har tagits fram och undertecknats av
styrelsen och maskinägarna.
Grillningen den 19 augusti vid lekplatsen på Lekstigen blev en lyckad tillställning enligt
Johan, Anders och Tomas. Polis och brandkår var på plats, uppskattningsvis var det
mellan 80- 120 personer där. Korven hade en strykande åtgång.
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Genomgång av ekonomin
Maths Jerlstöm som inte deltar på mötet har skickat ut en ekonomiredovisning som visar
att ekonomin är i balans. Två fastighetsägare som inte har betalt avgiften för 2017 har
Maths gjort upp med att fakturorna ska vara betalda senast månadsskiftet
september/oktober 2017.
Telia betalar 1200:- per år för snöröjning halkbekämpning vid deras kopplingsstation i
förlängningen på Åbygatan.

Eon betalar en engångssumma på 4800:- för framtida underhåll efter grävning/
kabeldragning utmed Fjugestavägen.
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Trafik med för hög hastighet på Sillagatan och Långgällagatan.
Polisen har gjort insatser på Fjugestavägen efter det att Ander Friberg framfört
föreningens önskemål om framförallt hastighetskontroller i vårt område. Anders fortsätter
att framföra föreningens önskemål om hastighetskontroller på Sillagatan, Långällagatan
och Fjugestavägen.
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Hemsidan
Föreningens hemsida abytorpsvagforening.se är nu igång via Andreas Ström som står för
den och administrerar den. Ytterligare information får komma när Andreas är närvarande.
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Årsmötets plats mm.
Förslag att årsmötet flyttas till skolan och att eleverna i årsklass 6 ordnar kaffe med bröd.
Anders Friberg kollar om det är möjligt och att överskottet går till eleverna i årsklass 6.
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Att göra framöver
Samtliga vägskyltar är levererade och på lördagen den 16 september påbörjas montering,
tvättning mm. Deltagare är Tomas Engström, Tomas Gustavsson och Tony Johansson.
Början sker vid Sörbykorset med ”varning för svag vägkant”. Lördagen den 23
september deltar Johan Gullberg, Johan Lindström och eventuellt Anders Friberg.
Därefter fortsätter stafetten med ett nytt gäng. Johan Gullberg ansvarar för att ett gäng per
vecka hjälps åt med skyltarbetena och informerar varje grupp om vad som är gjort och
vad som ska göras samt skaffar material om det saknas.
När vi fått in fler anbud (bråttom) på broreparationen ska föreningen (Hans G) snarast
möjligt ansöka om bidrag hos Trafikverket och Kommunen.
Preliminärt kommer PEAB med snabelbilen v 38 för att laga potthål och sprickor. Efter
det kan Johan Gullberg se till att betonggrisarna placeras ut vid gångvägarna.
Kärrstigen ska inte åtgärdas alls pga. ytterligare masstransporter. På Långgällagatan lagas
endast det mest nödvändiga eftersom vi inte vet när Kommunen ska göra den ombyggnad
som planeras.
Dikning utmed Sillagatan gör vi inte nu pga. att det är så lite och att ställkostnaden blir
för hög. Arbetet görs i samband med något annat.
Det finns önskemål om bänkar och bord i parken vid Lärargatan mellan dagis och
parkeringen (som inte är parkering) bakom anslagstavlan. Tomas Gustavsson kan orda
det på jobbet.
Att göralista:
•

Johan Gullberg, kontakta de av Trafikverket rekommenderade broreparatörerna
för offerter. Samordna skyltmontering/ tvättning mm. skyltmontering, tömma
containern hos Tommy, annonsera på blocket. Kontakta kommunen för
färdigställande av kantsten, asfalt, skyltning mm. efter skolbygget. Sillagatan 32
angående gräsyta till gångväg. Kommunen har redan fixat det, glöm det.
Kontaktar kommunen angående den trasiga RB- brunnen på Sillagatan före 24.

•
•
•
•
•
•
•

Tomas Gustavsson, ordna soffor och bord till parken vid Lärargatan,
skyltmontering.
Johan Lindström, skyltmontering.
Anders Friberg, pratar med polisen om behovet av hastighetskontroller i Åbytorp.
Pratar med skolan angående föreningens årsmöte, skyltmontering.
Tomas Engström, skyltmontering mm.
Tony Johansson, skyltmontering mm.
Maria Öholm, skyltmontering mm.
Hans Grandien, kontaktar Mostigen 7 ytterligare en gång angående
husvagnsuppställning. Håller kontakt med PEAB. Lämnar en offert till Jaktstigen
9 angående asfaltering mot nybyggd stödmur. Väntar på svar angående
grusupplag och eventuellt containerplacering vid vattentornet. Skyltmontering
mm.
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Övriga frågor
Tomas Gustavsson har hittat ett gammalt dokument som reglerar skötsel av grönytor där
det framgår vem ska ansvara för lekplatserna. Dokumentet är daterat 1974 och heter;
” förslag till anvisningar för lekplatser för nybyggnad och exploateringsområden”.
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Nästa möte
Torsdagen den 26 oktober kl 18:00. OBS! Plats Sillagatan 24 hos Johan Gullberg uppe
på garagets övervåning.

10 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid anteckningarna
Hans Grandien
Sekreterare

