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Åbytorps Vägförening

Styrelsemöte 2019-10-06 kl 16:00
Plats: Långgällagatan 42 (hos Thomas Engström)
Närvarande:
Tomas Gustavsson
Thomas Engström
Lotta Martinsson
Anders Friberg
Bernt Inge Johansson
Tony Johansson
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
Lotta har inte fått till någon träff med banken ännu. Ordnar inte banken det kommande
vecka så byter föreningen bank.
Lotta arbetar för närvarande med avstämning av inkomna inbetalningar.

4.

Hans har ordet.
Entreprenadmaskiner
Maskinringen hade skriftligt sagt upp avtalet före den 30 juni (enl avtal) på bla
vinterväghållning. Uppsägningen hade skriftligen skickats till Maths Järlström men han
har inte fått det. Eftersom styrelsen inte fick kännedom om detta förrän i september så
måste vi skyndsamt ta beslut om det nya prisförslaget. Hans hade tagit in lite priser på
bla vinterväghållning varvid MR fortfarande ligger bäst till. Men prishöjningarna är mer
än index och för vissa uppdrag mycket mer. Hans ska träffa Tomas Sköld på
gatukontoret på onsdag och jämföra entreprenörer, priser och möjligheter att samverka
mer. Det verkar som ungdomar idag inte är villiga att offra sin fritid för att ha passning
under vintersäsongen därav de högre priserna. Hans förbereder för en
maskinupphandling som ska börja gälla from hösten 2020.
Häckar och träd
Presentation av kommunens skrivning som gått ut till vissa fastighetsägare i bla
Åbytorp angående klippning av häckar och träd. Besiktning kommer att genomföras av
kommunen den 10 oktober.
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Anders F kontrollerar hur efterlevnaden är söder om Fjugestavägen och meddelar
styrelsen.
Vägsladd
Redovisning av kalkyl för eventuellt köp av vägsladd. Kostnad för egen vägsladd ca
2 172 kr pris/tim. Kostnad för inhyrning av motsvarande utrustning ca 1 231kr pris/tim.
Kostnaden att äga blir ungefär dubbelt så dyr som att hyra in externt. Därmed kommer
inhyrning att göras fortsättningsvis. Tony Johansson kontrollerar med Åby vägförening
ytterligare en gång om de kan tänka sig att sladda våra grusvägar.
Asfaltering Sillagatan
Preliminär kostnadskalkyl för asfaltering av Sillagatan 2020 ca 875 000 kr efter
uppskattade bidrag från Trafikverket och Kumla kommun.
Dikning och kantskärning planerades att genomföras nu i höst men blev försenad och
för att inte riskera att dikena slår igen vid regn så spar vi detta till våren. Arbetet ska
göras så tidigt som möjligt våren 2020. Arbetet sker endast bitvis på den smalare delen
från Tornstigen till den bredare delen vid 50-skyltarna.
5.

Skrivelse vägföreningen framtid
Diskussioner fördes om skrivningen som Hans gjorde efter samtal den 19 augusti med
Länsstyrelsens jurist. Kostnaden för en tvångsförvaltning är enligt Länsstyrelsen 1 500
kr/tim. Johan och Anders ville absolut att en totalkostnad skulle redovisas för en
tvångsförvaltning och övriga hävdar att det är omöjligt att göra den beräkningen. Bara
Hans lägger tid för föreningen på mellan 400 - 600 tim/år. Styrelsen bestämde att lägga
ut skrivningen som den är på hemsidan och en ”blänkare på facebook”. När styrelsen
bestämt sig om ytterligare beräkningar ska genomföras kan komplettering göras och
läggas ut på hemsidan.

6.

Styrelsens sammansättning 2020 - 2021
Frågan bordläggs tills vidare.

7.

Övriga frågor.
Gräsklippning i Åbytorp
Hans kontaktat Tord Ståhl angående flyttning av betonggris vid gång- och cykelvägen
mellan Antons Backe mot förskolan i samband med gräsklippning, vilket han skulle se
till att det skulle åtgärdas. Besiktningsprotokollet av lekparken 2018 bad TS om ursäkt
för att han inte skickat vilket han skulle göra omgående. Vi har inte heller fått någon
faktura för 2018, vilket vi däremed skulle slippa.
Fartdämpning Sillagatan
Helgen 12 – 13 oktober kommer samtliga trafiköar (9 st) att placeras ut och justeras till.
Samtliga kommer att förses med endast piltavlor.
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Parkeringsproblem.
Maria hälsade att parkering sker vid sista huset på Antons Backe på gångvägen mot
Långgällagatan. Styrelsen skickar frågan vidare till kommunens p-bolag
Gångbanan på Sillagatan
Gångbanan på Sillagan 26 har blivit uppskuren och klistrad, vad händer, sysslomännen
kontrollerar före innan snön kommer.
Grillning vid Lekplatsen
Grillningen den 24 augusti verkade vara väldigt uppskattad inte minst vad det gällde
Star Leights spelning och även brandkåren och polisens medverkan.
Hemsidan
Anders F kontrollerar med Andreas Ström så skrivelsen med svaret från Länsstyrelsen
läggs ut samt att Andreas ordnar sidräkning och gästbok.
Vägbulor
De mobila vägbulorna läggs på Långgällagatan, Tomas E kontrollerar om det behövs
extra varningsskyltar.
Styrelsemöte/julbord
Tomas beställer julbord och plats för styrelsemöte, tid lämnas vid nästa möte.
Sättning Sillagatan
Hans meddelar kommunen att det blivit en allt djupare sättning i den gamla schakten
som kommunen gjorde i anslutning till Va nätet från Sickelsta rastplats mitt för Pförbudsskylten efter 30 -skyltarna när man kommer från Sörbyhållet .
8.

Nästa möte
Styrelsemöte söndagen den 10 novemberber kl 16:00 Thomas Långgällagatan 42.

9.

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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Vid anteckningarna

Justeras

Hans Grandien
Sekreterare

Tomas Gustavsson
Ordförande

