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Åbytorps vägförening

Styrelsemöte 2018-08-16 kl 18:00
Plats: Sillagata 24 hos Johan Gullberg
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 efter genomgång
Mötet gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna.

3

Genomgång av ekonomin
Maths Jerlström har skickat över ekonomiredovisningen. Två fastighetsägare har ännu
inte betalt vägavgiften, Maths hanterar detta vidare. Kostnaderna för broreparationen är
upptagna ca 85 000 kronor, Kostnadsbidragen från trafikverket 70% har ännu inte
inkommit men är helt beviljade. Om kommunen lämnar det sökta bidraget är ännu
oklart. Vinterväghållningen blev dyr den gångna säsongen ca 125 000 kronor. Styrelsen
kan konstatera att ekonomin ännu är i balans, men att kommunens neddragning av
årsanslaget med 77,6% kommer att märkas.

4

Ny syssloman
Alla inklusive valberedningen försöker komma med förslag på en ny alternativt fler
sysslomän som kan dela på sysslomannaarbetet. Tony Johansson och Tomas Engström
är föreslagna.

5

Det årliga bidraget från Kumla kommun.
Det årliga bidraget har sänkts från 107 450 kr till 24 100 kr dvs 77,6%..

6

Information från Hans angående nytt möte med kommunen pga neddragningen av
det årliga bidraget.
Med anledning av kommunens sänkning av det årliga bidraget så har Hans gjort en
skrivelse som mötet gick igenom och som ska presenteras för tjänstemännen på Kumla
kommun tisdagen den 21 augusti.
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7

Frågor angående partiutfrågningen
Mötet föreslog att Anders Friberg kanske kan framföra Vf:.s synpunkter. Johan
Lindström kontaktar Anders för synpunkter.
I efterhand kan vi meddela att Tomas och Hans kommer att gå på mötet i Betania för att
redovisa Vf:s synpunkter. Den skrivelse som författats till kommunens tjänstemän
kommer även att delas ut vid politikermötet

8

Grillning lekparken 1/9 kl 14:00 vem gör vad?
Maria ordnar korv och korvbröd, senap och ketchup. Tomas G och Tomas E ordnar grill
och grillning övriga som vill och kan är välkomna att hjälpa till.

9

Att göra fram över
Tomas E och Tony J kontrollerar om det finns skyltmaterial kvar hos Tommy
Johan Gullberg och Maria genomför snarast besiktning av häckar i anslutning till köroch gångbanor (bla Antons Backe – Sillagatan, gång/cykelbaneskylten sitter i häcken
från Sillagatan sett. Sillagatan 30, obebyggd tomt, trottoaren överväxt även det röda
huset snett över Sillagatan till vänster från Johan G:s garage). Johan G skriver att brev
för att lägga i de brevlådor där fastighetsägarna får max 3 veckor att åtgärda problemen.
Därefter kommer vägföreningen att klippa och debitera fastighetsägaren.
Johan G. betonggrisar 1 vid Låggällagatan mot Antons Backe, 1 vid Rosinas väg mot
Antons backe.
Tomas G. möte med Maskinringen angående en mindre maskin för plogning av
gångbanorna på Sillagatan. Hans och Tomas G deltar. Ingen offert på dikning.
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.

10

Övriga frågor
Dikesmassor har tippats på tomten mitt för Tivemark och även mitt för det röda huset
för Conny Larsson. Detta måste kontrolleras så att trummor och öppna diken bibehålls.

11

Nästa möte
Möte den 13 september kl 18:00 Sillagatan 24.

12

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid anteckningarna
Hans Grandien
Sekreterare

