Bilaga till styrelsemötets protokoll 2017-12-16

Att göra listan, checklista:
• Johan Gullberg, Montering av P-förbudsskyltar på Sillagatan. Faktura från
Maskinringen AB i år. Kolla med broentreprenören när arbetet kan genomföras, hur
lång tid arbetet beräknas ta. Besiktning ska göras när arbetet är färdigställt, vi skickar
över ett avtal för godkännande.
Vid grävningsarbeten fråga även ”grävarlasse”. Kontroll att kommunen återställer de
skador (även den P-förbudsskylt som satt för lågt) och ändringar som gjorts på
Sillagatan vid skolan. Kontroll av kommunens byte av den trasiga RB- brunnen
alldeles före Sillagatan 24 i riktning norrut.
•

Johan Lindström, Lägg ut följande på facebook, fastighetsägarens ansvar för
sandning/skottning på gångstråk utmed fastigheten. P-förbud på Sillagatan året om.

•

Anders Friberg, Prata vidare med polisen angående behovet av hastighetskontroller i
Åbytorp. Klart med skolan angående årsmötet 18 mars 2018 kl 14:00.

•

Tomas Gustavsson, Förvarar bänkar och bord för utkörning till parken vid
Fjugestavägen våren 2018.

•

Tomas Engström, skyltmontering vid behov.

•

Maths Jerström, Förhandla fram ett avtal om bindning av räntan med Resurs Bank.

•

Andreas Ström, Hemsidan start i mellandagarna för styrelsen, preliminär start för
allmänheten januari 2018. Reparation av bänk på lekplatsen vid lekstigen, preparering
och eventuell presentation av presumtiv kassör.

•

Bert Inge Johansson, medverka vid ansökan till Länsstyrelsen om avstängning av
Stenebäcken för broarbete. Hans Grandien tar kontakt.

•

Tony Johansson, skyltmontering vid behov.

•

Bert Inge Johansson, medverka vid ansökan om arbete i vattendrag till Länsstyrelsen
för reparation av bron över Stenebäcken. Hans Grandien tar kontakt.

•

Maria Öholm, Meddela Maths Jerlström namnet på de nya fastighetsägarna på Antons
Backe.

•

Hans Grandien, Kolla med kommunen om ytterligare p-förbud inom
Åbytorpsområdet. Kolla hur mailkonversationen registreras i kommunen. Få svar från
kommunen på 30 skyltarna på Fjugestavägen och sättningen på Långgällagatn 30. Om
Mats Lidestig inte lämnar besked så heter hans chef Susanne Jarl. Skriva avtal med
broentreprenören. Kontakta en brobesiktningsman för pris på besiktning efter
broreparationen. Ansökan om bidrag hos Trafikverket och Kommunen för
broreparationen.

OBS! För att listan ska hållas så kort som möjligt måste var och en avrapportera vidtagna
åtgärder vid nästkommande styrelsemöte så att borttagning av uppdrag kan göras.

