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2019-11-12 

 

Åbytorps Vägförening      

 

Styrelsemöte 2019-11-10 kl 16:00     

Plats: Långgällagatan 42 (hos Thomas Engström) 

Närvarande:  
Tomas Gustavsson  
Thomas Engström         
Lotta Martinsson 
Anders Friberg 

  Tony Johansson  
  Hans Grandien 
        
1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Genomgång av föregående protokoll 
 Några komihåg; HG kontrollerar besiktningsprotokoll lekparken för 2019. Tony 

Johansson kontrollerar i vår om Åby vf kan sladda våra grusvägar.  
 Efter ytterligare genomgång av föregående protokoll så lades det till handlingarna. 
 
3.      Genomgång av ekonomin 
 Den 31 oktober så hade föreningen 959 283 kronor på RB bank och 125 937 på SE 

banken. Medlemsavgifter som är obetalda är för närvarande 38 781 kronor dvs 16 
stycken. Lotta skickar omgående ut påminnelser. Lotta ansöker om bidrag från 
kommunen för 2020.  

  
4.      Farthinder Sillagatan/Långgällagatan. 
         Trafiköarna på Sillagatan är på plats. Under en tid har Flexibump lagts ut på 

Långgällagatan för att få ned hastigheten. Resultat har varit gått enligt de boende.  
 Enligt medlemmarna så önskar man få effektivare farthinder på Sillagatan. En 

kombination av asfalterade gupp och trafiköar kan vara ett alternativ. Förslaget måste 
tas upp på årsmötet för beslut. Styrelsen arbetar fram ett förslag. Hans tar med detta som 
en option i förfrågningsunderlaget för asfaltering av Sillagatan. Årsmötet hålls enligt 
stadgarna i mars månad. 

  
Hans har träffat Tomas Sköld på gatukontoret för att jämföra entreprenörer, priser och 
möjligheter att samverka mer. Våra nya priser är inte höga enligt TS. Vi får räkna med 
att kostnaderna för dessa tjänster kommer att fortsätta stiga pga att det är få som vill ha 
beredskap hela vintersäsongen.  
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5. Vägföreningens hemsida 
 Efter diskussioner beslutade styrelsen att föreningen skulle starta en sluten hemsida på  

Face Book där endast de medlemmar som bor i Åbytorp kan registrera sig. 
 Johan Lindström samordnar den med Andreas Ström på hemsidan. Detaljutformning får 

diskuteras vid nästa styrelsemöte 2019 12 13. 
 
6. Förberedelser inför vintern. 
 Samtliga betonggrisar är bortplockade inför vintern. 
 Trafiköarna kommer att plockas bort i samband med första snöfallet. Vi har inte lyckats 

få fram en mindre traktor för gångbanan så för att få gångbanan helt röjd på höger sida 
från Fjugestavägen så plockas trafiköarna bort. Stolpen som kördes på förra vintern vid 
korsningen Sillagatan- gång och cykelvägen vid Antons Backe har MR lovat ytterligare 
en gång att fixa. Om inte besked lämnas senast v 46 så riktar vi den och fakturerar MR. 
Hans lämnar besked till Tomas E. 

 
7. Vägföreningen framtid/styrelse. 
 Medlemmarna fortsätter driva frågan så långt det är möjligt. Styrelsemedlemmarna 

avvaktar med beslut angående avgång eller ej. De flesta är beredda att ställa sina platser 
till förfogande om Tomas lämnar sin post som ordförande. 

 
8. Övriga frågor 
 Anders F ringer Trafikverket angående den skylt som togs ned vid de nybyggda husen 

på Fjugestavägen (skylten ligger på Rosinas väg), samt den skylt som ligger efter 
gångstråket upp under motorvägen bredvid Conny Larssons fastighet. Skylten anger fri 
höjd under tunneln. 

  
 Ca 360 fastigheter är registrerade i Åbytorps Vägförening.  
  
 Det finns en fixpunkt utanför Conny Larssons stenmur som vi måste beakta vid 

asfalteringsarbetena. Tomas E har kontroll på den. 
  
 Hans ordnar fullmakt som ska användas vid kommande årsmöten.  
 Hans kontrollerar när årsmöten får hållas (endast mars månad) 
 Hans har meddelat Gatukontoret T S sättning i schakten efter va anslutningen till/från 

Sickelsta rastplats. 
 Hans kontrollerar med Länsstyrelsen kostnader för att ändra andelstalen på den nya 

skolan. 
 
9. Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte fredagen den 13 december kl 17:00 Långgällagatan 42 därefter 

gemensam transport till Kumla hotell. 
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10. Mötet avslutas   
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
 

 

 

                        
 
 
 
 
Vid anteckningarna   Justeras 
 
 
 
 
Hans Grandien   Tomas Gustavsson 
Sekreterare     Ordförande 

 

 


