
Sida 1 av 2 
 

2018-05-30 

Åbytorps vägförening      

 

Styrelsemöte 2018-05-27 kl 18:00     

Plats: Sillagatan 24 

Närvarande:  

Tomas Gustavsson Tomas Engström 
Johan Gullberg Maria Öholm Schartau 

  Johan Lindström Hans Grandien 
        
1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Föregående protokoll lades till handlingarna 
 Kommunen har lovat att åtgärda sättningen på Långgällagatan 30 efter årets semester.  
  
3 Genomgång av ekonomin 
 Bidrag från kommunen för 2018 har inte inkommit. Enligt kommunen ska bidraget 

sökas varje år, vilket vi inte behövt göra tidigare. Maths J, Tomas G och Hans G ska 
författa en skrivelse till kommunen med motivering för det årliga bidraget. Rapportering 
om kommunens agerande lämnas vid nästa styrelsemöte. Fakturor för årsavgiften 2018 
har delats ut i början på maj.  

  
4 Hemsidan 
 Frågor som kommer in på hemsidan vidarebefordras till Johan G och Tomas G, övriga i 

styrelsen får en kopia för kännedom. Endast Johan eller Tomas besvarar frågorna. En 
enhällig styrelse beslutade att Andreas Ström ska få en ersättning på 2 000 kr per år för 
arbetet med hemsidan. 

  
5 Åtgärder för sänkning av hastigheten på Sillagagatan. 
 Vägbulor allternativt andra åtgärder som kan medverka till att få ned hastigheten på i 

första hand Sillagatan. Efter en sådan åtgärd måste även Långgällagatan förberedas för 
åtgärder på grund av nya trafikströmmar. Förslag på åtgärder tas fram och kostnad per 
enhet presenteras.   

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

möjligheten att utnyttja kommunens entreprenör Avarn (besked 4 juni).  
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7 Att göra framöver 
 Lagning av potthål framförallt på Sillagatan åtgärdas snarast. Tvättning och riktning av 

vägskyltar.  
 På infarten till nya parkeringen för skolan har man satt tillbaka trasig kantsten och gjort 

en cigarr på gatan. Hans G tar upp det med kommunen. 
 Besiktning av häckar i anslutning till kör-och gångbanor (bla Antons Backe –Sillagatan, 

gång/cykelbaneskylten sitter i häcken. Sillagatan 30, obebyggd tomt, trottoaren 
överväxt). Tomas G och Tomas E ordnar det. 

 Lukt från diket vid den nyavverkade skogen. Beslutades att dika den biten samt vid 
Tivemarks grusplan. Johan G frågar maskinringen ( och grävar Lasse) på pris per meter 
inklusive framkörning och bortkörning av massor. Conny Larsson på Sillagatan kan 
kanske ta emot massorna, Hans G kontrollerar. 

 Aspen och några lågt sittande grenar över körbanan tas ner hos Conny Larsson. Tomas 
E ordnar detta.   

 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. Johan G kollar med Tommy så att den nedkörda armaturen i innerkurvan 
längst bort på Sillagatan blir lagad före höstmörkret. 

 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 ordnar tid för mötet. 

 Antons Backe 19 har problem med vattenföringen vid garageinfarten sedan 
fiberschakten har asfalterats. Hans G kontrollerar och föreslår åtgärd. 

 De Nya schakterna på Antons Backe när ska de asfalteras? Hans G kontrollerar. 
 Sugning av rännstensbrunnar är beställt av VOAV. 

 
8 Övriga frågor 
 Vi måste ändra organisationsnumret på våra kommande fakturor. Hans G har ändrat hos 

REV 
   
9 Nästa möte 
 Möte och grillning söndagen den 17 juni kl 16:00 Sillagatan 24.  

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

 

Vid anteckningarna 
Hans Grandien 
Sekreterare 


