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2019-08-22 

Åbytorps Vägförening      

 

Styrelsemöte 2019-08-18 kl 18:00     

Plats: Långgällagatan 42 (hos Thomas Engström) 

Närvarande:  
Tomas Gustavsson  
Thomas Engström         
Lotta Martinsson 
Johan Lindström 
Anders Friberg 
Maria Schartau Öholm 

  Hans Grandien 
        
1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Genomgång av föregående protokoll 
 Efter genomgång av föregående protokoll så lades det till handlingarna. 
 
3.      Genomgång av ekonomin 
 Fastigheten på Långgällagatan 8 där tidigare ägare bedrev verksamhet har ändrats till 

bostadsfastighet och ska således betala 6 andelar som en normalfastighet. Lotta lämnar 
meddelande till ägaren/ägarna.  

 Lotta har införskaffat dator och skrivare för att ta över redovisningsprogrammet Visma 
från Maths, kostnad 6 300 kronor. 

 Ekonomin är i balans under förutsättning att alla fakturorna på årsavgiften betalas 
(senast 31 augusti). 

 
4. Införskaffande av swish 
 Förslaget att föreningen skulle skaffa swish har avskrivits eftersom föreningen får betala 

dyrt för varje transaktion och behovet är ringa. 
  
5. Avtal med Maskinringen  
 Maskinringen återkommer med ett framräknat förslag på vinterväghållningen för 

2019/2020.  
 Maskinringen kommer även att lämna pris på hyvling av grusvägar, dikesslåtter, 

sladdning av grusvägarna och eventuellt en gångbanemaskin för plogning av trottoaren 
på Sillagatan samt gång- och cykelvägarna. 
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6. Inköp av vägsladd eller köp av tjänst 

Maskinringen har tillgång till en stor vägsladd vilket de kommer att lämna pris på. När 
det inkommit så får vi väga kostnaderna mot att köpa en egen sladd, Hans och Tomas 
redovisar jämförelsen. 

 
7. Kontakter med kommunens Fritids- och parkförvaltning. 
 Hans kontaktar Tord Ståhl angående flyttning av betonggris vid gång- och cykelvägen 

mellan Antons Backe mot förskolan i samband med gräsklippning. 
Besiktningsprotokollet av lekparken 2018 saknar vi fortfarande.  

 
8. Fartdämpning Sillagatan 

Kumla kommun har antagit VF:s förslag som går ut på att kommunen införskaffar 
trafiköar så att vi har tre omgångar med tre stycken i varje grupp. Dvs totalt 9 stycken 
på Sillagatan med dubbla trafikdelartavlor på varje båge. Detta i stället för de  
trafiktavlor VF köpt och monterat samt riktning av stolpar och tvättning av skyltar som 
VF genomfört 2017- 2018. 
 

9 Hemsidan 
 Andreas Ström har uppdaterat hemsidan och är beredd på att sköta den kontinuerligt i 

fortsättningen. Felanmälan verkar fungera nu. Andreas vill endast ha sånt som gäller 
hemsidan som tex protokoll inte övriga styrelseärenden. Ni som har han med på era 
maillistor för styrelsen ta bort honom. Frågan till Andreas är om han kan skapa 
sidoräknare och en gästbok. 

 
10 Grillning vid lekparken 

Korvgrillning vid lekplatsen på Lekstigen kommer att genomföras lördagen den 24 
augusti kl 13:00. Besked från Länsstyrelsen angående vägföreningens vara eller inte 
vara kommer VF:s styrelse att lämna besked via hemsidan när det är färdigbehandlat. 
 
StarLeight spelar och el ordnas från Maths, Johan L hjälper till med detta. Thomas G 
och Tomas E ordnar grill, bord och stolar. Thomas E ordnar kol och tändvätska. Tomas 
G ordnar senap och ketchup. Maria ordnar 150 korvar med bröd och godis till ett 
godisregn. 
Anders F pratar med brandkåren, polisen eventuellt ambulansen och tjänstemän och 
politiker från kommunen. 

 
11 Övriga frågor 

Thomas E har oljat in det trä på lekplatsen som ska oljas, även den trimning som 
behöver göras runt sandlådan. 
Maskinringen ska rikta stolpen som kördes på vid nedfarten på gång- och cykelvägen 
från Sillagatan, Hans meddelar MR.  
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Tomas G och Tony Johansson pratar med Anders Gustavsson angående hans ödetomt 
vid Sillagatan, Det gäller nedskräpning (bark mm) på gatan och växtligheten intill 
trottoaren. 
Hans pratar med Jörgen Svensson angående den brunn som är för hög mellan Antons 
Backe och Rosinas väg. 
Anders F kollar med Gullberg vilka som fick riktade (lappar) påminnelser 2018 om 
ansning av buskar, häckar mm och försöker se om det är samma som behöver få dessa 
även i år.  
Anders distribuerar dessa och följer upp resultatet. 
   

10.     Nästa möte 
 Styrelsemöte söndagen den 6 oktober kl 16:00 hos Thomas Långgällagatan 42. 

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

 

 

                        
 
 
 
Vid anteckningarna   Justeras 
 
 
 
 
Hans Grandien   Tomas Gustavsson 
Sekreterare     Ordförande 

 

 


