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Åbytorps vägförening
Styrelsemöte 2017-10-26 kl 18:00
Plats: Kumla Hotell
Närvarande: Tomas Gustavsson
Tomas Engström
Johan Gullberg
Tony Johansson
Johan Lindström
Anders Friberg
Maths Jerlström
Maria Öholm
Hans Grandien

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Genomgång av föregående protokoll
Kommunen har ytterligare en gång (25/10 2017) lovat att flytta 30/50 skyltarna närmare
Fjugestavägen.
Hans har skickat ett mail till Mats Lidestig Kumla kommun den 28/11 2017 angående
skyltarna samt pratat med Stefan Ahlander angående åtgärder av sättningen på
Långgällagatan 30. Hans kontrollerar med kommunen om mailen som arkiveras ska
skickas på en gemensam mailadress (www.kumla.se).

3

Genomgång av ekonomin
Maths Jerlström presenterade ekonomiredovisningen som visar att ekonomin är i balans.
Maths föreslår att föreningen bör binda 200 000 kronor 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.
Maria meddelar Maths namnet på de tre nya fastigheternas ägare som är under
uppförande på Antons Backe.
Johan Gullberg kontrollerar med Maskinringen AB om fakturan för dikesklippningen
har skickats, om inte så vill vi få den snarast möjligt, för att få med kostnaden i år.
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Broreparation över Stenebäcken
Endast ett anbud (av tre förfrågningar) har inkommit. Anbudet som inkommit är från
Lars och Micael Björn Bygg AB på totalt 73 500 kronor.
Tillsammans med kostnaden för tillstånd från Länsstyrelsen 1 350 kronor, samt
kostnaden för en besiktningsman ca 8 000 kronor (uppskattad kostnad) så blir
totalkostnaden för reparationen ca 83 000 kronor
Styrelsen tycker trotts att det endast har inkommit ett anbud och vid jämförelsen med
Trafikverkets kostnadsberäkning (nästan halva kostnaden) så verkar denna kostnad
helt acceptabel. Styrelsen föreslår härmed att avtal tecknas med Lars och Micael Björn
Bygg AB om reparation av bron över Stenebäcken. Reparationen ska utföras komplett
enligt Trafikverkets anmärkningar med inspektionsdatum 2016-10-18 som underlag, till
en kostnad av 73 500 kronor inklusive moms. Reparationen ska genomföras under
någon av sommarmånaderna 2018 när vattenståndet är som lägst.
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Hemsidan
Efter arbetsgruppens möte den 2 november så verkar hemsidan kunna släppas till
styrelsens beskådande i mellandagarna. Efter eventuella justeringar så kan den
preliminärt släppas till allmänt beskådande under januari 2018. På hemsidan ska vi
påpeka att det råder parkeringsförbud på Sillagatan året runt. Vidare ska vi påpeka att
varje fastighetsägare är ansvarig för snöskottning och sandning på den del som löper
utmed fastigheten oavsett om det är trottoar eller gångutrymme på gatan (där trottoar
saknas) även om föreningen försöker i möjligaste mån att ploga och sanda. Händer det
en olycka så är fastighetsägaren fullt ansvarig. Johan Lindström lägger ut det redan nu
på facebook.
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Årsmötets tid och plats mm.
Årsmötet hålls den 18 mars 2018 kl 14:00 på skolan. Anders Friberg har även fått
klartecken att eleverna i årsklass 6 ordnar kaffe med tilltugg samt praktiska detaljer runt
detta. Maxersättningen till skolan får bli högst 3 000 kronor för allt inklusive lokalhyra.
Styrelsens bedömning var att underhållsplanen presenteras på årsmötet i sitt nuvarande
skick dvs. utan prioriteringsordning.
Efter varje årsmöte där förändring av styrelseledamöter sker ska sekreteraren anmäla
förändringarna till Lantmäteriet och Trafikverket.
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Att göra framöver
Johan Gullberg pratar med broentreprenören. Hans Grandien skriver avtal med
entreprenören med reservation av genomförandet om trafikverkets och kommunens
bidrag uteblir. Hans söker bidrag från Trafikverket och Kommunen. Hans anmäler
arbetet i vattendrag till Länsstyrelsen.
Nya P-förbudsskyltar har beställts till Sillagatan av Johan G. Johan ser även till att de
blir monterade snarast möjligt med tanke på vintern och att de som kan hjälper till.
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Anders Friberg har pratat med Rosell hos polisen angående hastighetskontroller i
Åbytorpsområdet.
8

Övriga frågor
Att göra listan presenteras fortsättningsvis som en bilaga till protokollet.
Andres Fribergs fråga om Åbytorps Vf är intresserad att medverka vid Betanias
julgransplundring? Inget intresse finns så ett förslag är att informera om arrangemanget
på årsmötet för att om möjligt få frivilliga att hjälpa till kommande år.
Anders fråga om möjligheterna att få ta del av Vf:s behov av grävarbeten? När behov
uppstår kommer Johan Gullberg att fråga även ”grävarlasse”.
På den obebyggda tomten på Sillagatan intill Mathisens skofabrik kommer kommunen
att bygga en parkering för skolpersonal och möjlighet att stanna med bilar för att lämna
och hämta skolbarn.
30 skyltarna på Sillagatan flyttas in så att maskinerna kan ploga och sanda trottoarerna
fullt ut.
Boende på Antons Backe vill få bort höga träd som är störande. Vi hänvisar dem till
Kumla kommun Kristina Norden som är Parkchef.
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Nästa möte
Lördagen den 18 januari kl 18:00 på Sillagatan 24 hos Johan Gullberg. Ytterligare ett
styrelsemöte före årsmötet beslutades till den 1 mars kl 18:00 på samma plats.

10

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid anteckningarna
Hans Grandien
Sekreterare

