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Åbytorps Vägförening
Styrelsemöte 2020-10-04 kl 16:00

Plats: Långgällagatan 42 (hos Thomas)
Närvarande:
Jan Engman Centerpartiet Kumla
Tomas Gustavsson
Thomas Engström
Lotta Martinsson
Anders Friberg
Maria Schartau Öholm
Tony Johansson
Bent Inge Johansson
Hans Grandien

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Jan Engman har ordet angående vägföreningens framtid
Jan Engman frågade vad föreningen har fått redovisat av kommunen med avseende på
den utredning som har genomförts och redovisats av tjänstemännen för politikerna. Vi
har försökt att få information ifrån kommunstyrelsens presidium, men inte lyckats trotts
Anders enträgna påstötningar. Jan berättade att före 2017 så var de kommunala
tomterna i Åbytorp reducerade med 3 000 kronor pga att vägnätet ingick i Åbytorps
Vägförening. Budgeten för kommunen efter ett övertagande av Sannahed, Ekeby och
Äbytorps vägföreningar är beräknad till 600 000 kronor per år. Totala budgeten 2020
för all väghållning i kommunen inklusive bidragen till alla vägsamfälligheter/
vägföreningar är 19 miljoner kronor och för belysning 1,9 miljoner kronor.
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Genomgång av föregående protokoll
Efter genomgång av föregående protokoll så lades det till handlingarna.

4.

Genomgång av ekonomin
Samtliga fastighetsägare som inte betalat för 2020 och en för 2019 är hos kronofogden.
Inga pengar har ännu inte inkommit via kronofogden.
Den 3 okt 2020 så uppgick bankkontot till 775 986 kronor. Bidrag från Trafikverket och
kommunen har inkommit. Kommunen har betalt en del av bidraget och resterande
utbetalas nästa år.
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5.

Farthinder Långgällagatan
Med anledning av den kritik som inkommit på de gupp som asfalterades på
Långgällagatan så har Tomas G och Hans varit ute och mätt samtliga. Resultatet visar
att de ligger inom marginalen. Varje gupp tillverkas för hand och med tanke på att gatan
dels är bomberad och dels har sättningar av hjulspår så kan de upplevas som tvära.
Vissa av guppen är inte riktigt symmetriska vilket även påverkar tvärheten. I slutet på
vecka 41 så kommer NCC hit för att kontrollera och eventuellt vidta åtgärder viket vi
krävt.

6.

Valberedningen har ordet
Valberedningen var inbjudna för att redovisa hur läget är inför nästa årsmöte 2021med
bemanningen då Tomas, Lotta och Hans står på tur att avgå. Hans kan eventuellt tänka
sig att kvarstå. Valberedningen har ännu inte haft några framgångar men arbetar vidare.
Den folder med information om vad styrelsens arbetsuppgifter består av har ännu inte
påbörjats enligt Anders.

7.

Hemsidan
Hemsidan fungerar men besöksfrekvensen är låg. Ca 40 stycken har varit inne den
senaste tiden. Den slutna facebooksidan för Åbytorps VF vore även den intressant att
kunna mäta.
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Anders olika punkter, Fasta väghinder Lärargatan, besiktning gata Vändstigen,
andelsberäkning nybygget Vändstigen och julbord.
Anders har pratat med 5 medlemmar som tycker att det skulle göras fasta gupp även på
Lärargatan. Hans påtalar att man måste komma ihåg att guppen även försvårar den
normala driften, Styrelsen beslutade att bordlägga frågan tills vidare.
Vägföreningen har inte varit kallade till besiktning på Vändstigen. Däremot har Hans
påtalat för kommunens Va- avdelning ytterligare än gång att de inte får gräva utan att
meddela VF. Detta beror förmodligen i detta fall på kommunens omorganisation på
gatu- och Va- enheten.
Andelsberäkningen för den nya fastigheten på Vändstigen är klar enligt Lotta. Vilket
ger en kostnad på ca 14 000 kronor per år.
Lördagen den 19 december kl 18:00 serveras julbord på Kumla hotell. Sammankomsten
börjar med styrelsemöte. Ing Marie som hjälper VF med att dela ut brev, fakturor mm
bjuds in till julbordet likaså Tony Johansson från valberedningen. Hotell Kumla är
Coronasäkert

9.

Kommande sysslor höst/vinter
Betonggrisarna på gång- och cykelvägarna och gummibullpen på Långgällagatan tas in
före halka eller snöfall (så sent som möjligt).
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10.

Övriga frågor
Vägföreningen tackar Anders och grannsamverkan för arbetet med belysningen efter
gång- och cykelvägen, från gamla E3 till Åbytorp. Kommunen ansåg även de att
brukarna av gång- och cykelvägen måste kunna känna sig trygga och inte minst
skolbarnen som måste cykla eller gå till och från skolan. Så frågan om belysningen har
fått högsta prioritet hos kommunen och arbetet har redan påbörjats.
Kommunen har gjort en ny hastighetsmätning på Sillagatan och genomsnittshastigheten
har sänkts från 38 till 32 km/tim. Ca 900 bilar färre på 6-8 dagar jämfört med förra årets
mätning. Detta till följd av de nya guppen.
Hans tog upp frågan om ”team work” i styrelsen. Den senaste tiden känns det som alla
inte riktigt drar åt samma håll. Mötet bestämde att diskussionen skulle tas upp vid nästa
möte då även Johan är med och kan berätta om ÅF:s facebookgrupps relationer.

11.

Nästa möte
Nästa möte är lördagen den 19 december kl 18:00 vid Kumla hotell med först
styrelsemöte därefter julbord.

12.

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid anteckningarna

Justeras

Hans Grandien
Sekreterare

Tomas Gustavsson
Ordförande

