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Åbytorps vägförening 

Styrelsemöte  2017-10-26 kl 18:00 

Plats: Hos Johan Gullberg 

Närvarande: Tomas Gustavsso 
                     Tomas Engström 

  Johan Gullberg 
  Johan Lindström 
  Anders Friberg 
  Maths Jerlström 
 Hans Grandien 

  

 

1.  Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Genomgång av föregående protokoll 
 Anbud på broreparationen har inte inkommit, däremot kommer en av de tillfrågade att 

komma hit och titta på omfattningen. Hans Grandien kontrollerar med Trafikverket om 
de kan rekommendera några andra än de två som inte visat intresse.    
Kommunen har ytterligare en gång (25/10 2017) lovat att flytta 30/50 skyltarna närmare 
Fjugestavägen. Hans G försöker få ett besked om löftet om åtgärder av sättningen på 
Långgällagatan 30. 

 
3 Genomgång av ekonomin 
 Maths Jerlström presenterar en ekonomiredovisning som visar att ekonomin är i balans. 

De två fastighetsägarna som inte betalat årsavgiften 2017 har nu gjort det. 
 Maths föreslår att föreningen bör binda 200 000:- på 12 alt 18 månader hos Resurs Bank 

dels pga att vi inte har några stora utgifter förrän asfaltering ska utföras och dels pga att 
RB har kampanjer med fördelaktiga räntor just nu. Styrelsen ger Maths i uppdrag att 
förhandla fram bästa möjliga villkor. 

 Telia har antagit förslaget att de ska betala som en normalvilla dvs 6 andelar fn 1200:- 
per år för snöröjning och halkbekämpning till kopplingsstationen i förlängningen på 
Åbygatan. 

 
 
 



 
4 Trafik med för hög hastighet i Åbytorpsområdet 
 Anders Friberg pratar vidare med polisen i Kumla angående problem med hastigheterna 

i Åbytorpsområdet.  Frågan kan även ställas till Irene (Kumlapolisen) angående 
Örebroplisens möjligheter att hjälpa till med hastighetsövervakningen i området. 

 
5 Hemsidan 
 Torsdagen den 2 november kl 20:00 träffas Tomas Gustavsson, Johan Lindström, 

Anders Friberg och Andreas Ström hemma hos Andreas Åbygatan 11 för att gå igenom 
innehållet på hemsidan. 

 
6 Årsmötets tid och plats mm. 
 Årsmötet hålls den 18 mars 2018 kl 14:00. Anders Friberg stämmer av med skolan. 

Eleverna i årsklass 6 ordnar kaffe med tilltugg samt praktiska detaljer runt detta. 
Ersättningen till Betania 2017 var totalt 2 500:-. Maxersättningen till skolan får bli högst 
3 000:- för allt inklusive lokalhyra. 

 
7 Att göra framöver 
 Några vägskyltar återstår att montera. Johan Gullberg ansvarar för att de som kan hjälps 

åt med detta. Avrapportering om vad som är gjort och vad som återstår görs till Johan. 
 Den entreprenör som visat intresse att lämna pris på broreparationen kommer hit för att 

kunna lämna ett anbud på arbetet. Hans G kontrollerar med Trafikverket om de har fler 
förslag på entreprenörer som sysslar med broreparationer än de två som inte är 
intresserade. 

 Peab har varit här med sin snabelbil för att laga sprickor och potthål men resultatet blev 
inte som väntat på grund av regn den dagen. Enligt uppgörelse så kommer de tillbaka i 
vår och återställer det som inte blev gjort. Fakturering kommer att ske först därefter.  

 Det avtal om nyttjanderätt av marken vid gamla vattentornet skriver föreningen inte på 
nu. Johan Gullberg kan göra ett grusupplag vid handelsträdgården där han har sin mark 
och även uppställning av maskinen. Skyltar med tillbehör förvaras hos Tomas 
Gustavsson. 

 Bänkar och bord till parken vid Fjugestavägen ställs ut i vår. 
 Bänk som är trasig på lekplatsen på Lekstigen åtgärdas av Andreas Ström. 
 Grusvägarna vid Rosenlund kommer att hyvlas för vintern, beställning är gjord. 
 Asfaltskadorna som återstår på Jaktstigen 9 kommer att åtgärdas snarast. 
 Kontroll av skyltmontering/tvättning, brunnar och lock samt snabelbilens arbete 

kommer att genomföras preliminärt v45/46. 
 
Att göra listan: 

• Johan Gullberg, Ta in anbud på broreparationer. Driva och delta i monteringen 
 av skyltar. Kontrollera att kommunen återställer de skador och ändringar som                        
 gjorts på Sillagatan vid skolan. Kallasfaltreparation vid Jaktstigen 9. Beställa grus 
 till upplag vid handelsträdgården. Kontrollera hyvlingen vid Rosenlund. Kontroll 
 av kommunens byte av den trasiga RB- brunnen alldeles före Sillagatan 24.  



   

 

• Johan Lindström, Hemsidan,skyltmontering 
• Anders Friberg, Hemsidan, Prata med polisen angående behovet av 

hastighetskontroller i Åbytorp. Prata med skolan angående årsmötet 18 mars 
2018, skyltmontering  

• Tomas Gustavsson, Hemsidan, förvarar bänkar och bord för utkörning till parken 
vid Fjugestavägen våren 2018, skyltmontering. 

• Tomas Engström, kontroll av skyltmontering/tvättning, brunnar och lock, 
snabelbilens genomförda arbete, kallasfalt jaktstigen 9, skyltmontering. 

• Maths Jerström, Förhandla fram ett avtal om bindning av rätan med Resurs Bank. 
• Andreas Ström, Hemsidan möte och administration, Reparation av bänk på 

lekplatsen vid lekstigen, preparering och eventuell presentation av presumtiv 
kassör, skyltmontering. 

• Bert Inge Johansson, uppsättning av snöstörar, skyltmontering. 
• Tony Johansson, skyltmontering. 
• Maria Öholm, skyltmontering. 
• Hans Grandien, kontakta Lantmäteriet angående styrelsesammansättningen, 

kontakta Trafikverket angående fler entreprenörer för broreparationen, kontakta 
kommunen angående sättning av ledning och brunn Långgällagatan 30. Kontroll 
av skyltmontering/tvättning, brunnar och lock, snabelbilens utförda arbeten och 
vad som återstår. 

8 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor framkom 
 
9 Nästa möte 
 Lördagen den 16 december kl 17:00 på Kumla Hotell efter mötet serveras en enkel 

jultallrik. 

10 Mötet avslutas 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Vid anteckningarna 
Hans Grandien 
Sekreterare 

  

 


