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2018-06-19 

Åbytorps vägförening      

 

Styrelsemöte 2018-06-17 kl 16:00     

Plats: hos Tomas Gustavsson 

Närvarande:  
Tomas Gustavsson Tomas Engström 
Anders Friberg Maria Öholm Schartau 

  Johan Lindström Tony Johansson 
  Hans Grandien 
        
1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Föregående protokoll lades till handlingarna efter genomgång 
 Mötet gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna. 
  
3 Genomgång av ekonomin 
 Maths J, Tomas G och Hans G har författat en skrivelse till kommunen med motivering 

för det årliga bidraget. Maths har inte skickat någon ekonomiredovisning till detta 
styrelsemöte, så ekonomifrågorna behandlas vid nästa styrelsemöte.  

 Andreas Ström uppskattade styrelsens beslut att få en årlig ersättning med 2000:- för 
arbetet med hemsidan. 

 
4 Ny syssloman 
 Alla inklusive valberedningen försöker komma med förslag på en ny alternativt fler 

sysslomän som kan dela på sysslomannaarbetet. 
  
5 Information från Hans möte med kommunen. 
 Angående det sökta årsbidraget så ska kommunen gå igenom den kompletterings- 

skrivelse som Vägföreningen inlämnat och återkomma med besked. Förmodligen 
kommer bidraget att beviljas, storleken kan eventuellt komma att ändras. Bidraget för 
broreparationen har överlämnats och ska även det prövas, i sämsta fall kan det 
eventuellt komma att utbetalas nästa år.   

  
 Kommunen har lovat att använda P-bolaget Avarn för parkeringsbevakning av 

Sillagatan samt stå för kostnaden.  
  
 På infarten till nya parkeringen för skolan har man satt tillbaka trasig kantsten och gjort 

en cigarr på gatan. Kommunen lovade att bevaka och åtgärda detta. 
  
  



sid2(3) 
 

 
 
 De fiberschakter som är gjorda i Åbytorp har anmälts till kommunen och kommer att 

åtgärdas av kommunens asfaltentreprenör så snart som möjligt.  
  
 När det gäller sänkning av bruttovikter på sträckan Sörby – Rosenlund från BK1 till BK 

2 så är det Länsstyrelsen som handlägger sådana ärenden. Hans arbetar vidare med 
frågan. 

   
6 Att göra fram över 
 Tomas E och Tony J, tvättning och riktning av vägskyltar. De kontrollerar även om det 

finns skyltmaterial kvar hos Tommy. 
  
 Tomas G och Tomas E, oljning av bänkar på lekplatsen och på grönytan ovanför 

grusparkeringen mitt emot skolan.  
  
 Tomas G, kontrollerar med Johan G hur det går med beställningen av sugning av RB- 

brunnar. 
  
 Johan Gullberg och Maria genomför snarast efter midsommar besiktning av häckar i 

anslutning till kör-och gångbanor (bla Antons Backe – Sillagatan, 
gång/cykelbaneskylten sitter i häcken från Sillagatan sett. Sillagatan 30, obebyggd tomt, 
trottoaren överväxt)..   

  
 Johan Gullberg guppskyltarna på Långgällagatan måste bort före dikesklippninmgen, El 

– eller teleskåpet som blev nedkört förra året måste markeras med en käpp eller något 
liknande. Möte med Maskinringen angående en mindre maskin för gångbanorna på 
Sillagatan. Hans och Tomas G deltar. Pris på dikningen på Sillagatan. Conny Larsson på 
Sillagatan kan ta emot massorna, meddelas före start.  

 
 Hans och Tomas G tar fram olika förslag på åtgärder för sänkning av hastigheten på 

Sillagatan men även på Långgällagatan. Kostnad per gata och enhet presenteras.     
   
7 Övriga frågor 
 Grusparkeringen som ligger mitt emot skolan samt den parkering som O Arvidsson har 

använt har Vägföreningen inga synpunkter på. Anders Friberg driver de frågorna vidare 
i egen sak. 

 30- skyltarna mellan skolans infart och nya parkeringen måste placeras så att de inte 
blockerar infarter till fastigheter eller till Linhultsvägen. 

 
 Tomas E har tagit ned grenarna som hängde ned över Sillagatan vid Conny Larsson. 

Antons Backe 19 problem med vattenföring efter fiberschakt. Vf vidtar ingen åtgärd 
fastighetsägaren meddelad enligt Hans.  
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 Onsdagen den 22 augusti kl: 18:00- 20:30 är alla politiska partier i Kumla 

representerade hos Betania. Vi kan fundera om vi har några specifika frågor som berör 
VF och stämma av dessa på mötet den 16 augusti samt höra vem av oss som kommer att 
gå dit.  

 
 Endast korvgrillning på lekplatsen lördagen den 1 september kl 14:00.  

  
 

8 Nästa möte 
 Möte den 16 augusti kl 18:00 Sillagatan 24.  

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

  
  

 

Vid anteckningarna 
Hans Grandien 
Sekreterare 


