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2018-04-21 

Åbytorps vägförening      

 

Styrelse-och informationsmöte 2018-04-19 kl 18:00   

   

Plats: Sillagatan 24 

Närvarande: Tomas Gustavsson 

                   Johan Gullberg 

  Bernt Inge Johansson 

  Hans Grandien 

  Andreas Brorsson 

 

1.  Mötets öppnande 

Hans Grandien hälsade Andreas Brorsson kommunalråd i Kumla med bla 

samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetsområde välkommen. 

Frågor som ställts skriftligt till Andreas Brorsson i förväg besvarades och diskuterades. 

Frågor och svar återfinns på bilaga 1. 

Efter genomgång av ställda frågor tackade styrelsen Andreas Brorsson för deltagandet. 

Därefter övergick styrelsen till ordinarie styrelsemöte, varvid ordförande öppnade mötet 

och hälsade alla välkomna. 

2. Föregående protokoll lades till handlingarna 

 Inget besked från kommunen angående sättningen på Långgällagatan 30.  

 Hans kontrollerar ytterligare en gång angående besked när åtgärd kommer att göras.  

 

3 Genomgång av ekonomin 

 Ekonomin är i balans. Fakturor för årsavgiften 2018 kommer att delas ut runt 

månadsskiftet april-maj.  

  

4 Hemsidan 

 Andreas Ström har lagt ut genomförandet av sopning på hemsidan som kommer att 

påbörjas måndagen den 24 april. 

  

5 Reparation av bro över Stenebäcken 

 Besked från länsstyrelsen att ansökan angående reparationen av Stenebäcken är 

godkänd. 
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 Förhandsbesked från Trafikverket att de kommer att bevilja ersättning med  

  

 70 % av den totala entreprenadkostnaden inklusive slutbesiktning. Återstår att söka 

bidrag från kommunen, vilket inte kan göras förrän Trafikverkets skriftliga besked har 

inkommit. 

 

6 Parkeringsfrågor. 

 Parkeringen som sker på Sillagatan måste upphöra. HG pratar med kommunen om 

möjligheten att utnyttja kommunens entreprenör Avar.  

 

7 Att göra framöver 

 Lagning av potthål framförallt på Sillagatan. Tvättning och riktning av vägskyltar.  

 Oljning av bänkarna på lekplatsen samt (uppgrävning) luckring av sanden under 

gungorna. Diverse skyltmaterial kvar hos Tommy. Johan G ordnar detta, säljer det som 

vi inte behöver. Sopning kommer att genomföras med start måndagen den 23 april. 

Dikesslåtter kommer att genomföras veckan efter midsommar. Inför nästa vintersäsong 

så bör Maskinringen kunna använda en gångbanetraktor för snöröjning och 

halkbekämpning på trottoarerna på Sillagatan. En träff med Maskinringen genomförs 

snarast, deltagare Johan G, Tomas G och Hans G. Johan G ordnmar tid för mötet. 

 

8 Övriga frågor 

 Frågor angående asfaltering av de schakter som inte är återställda på södra sidan om 

Fjugestavägen. Anders Friberg ring till Eon Elnät för besked tel 020-222 424. 

 Hans G kontrollerar vem som är ansvarig för schakten på Långgällagatan mellan Käck 

och Stellins väg och kontaktar det företaget för justerting av schakten. 

  

9 Nästa möte 

 Möte torsdagen den 24 maj kl 18:00 Sillagatan 24.  

10 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Bilaga; frågor och svar till samhällsbyggnadsförvaltningen    

 

Vid anteckningarna 

Hans Grandien 

Sekreterare 

 

  

 

 

 


