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55552020-08-24 

Åbytorps Vägförening    

  

Styrelsemöte 2020-08-23 kl 15:00     

 

Plats: Långgällagatan 42 (hos Thomas)  

 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  

 Efter genomgång av föregående protokoll så lades det till handlingarna. 

  

3. Genomgång av ekonomin 

 Fem fastighetsägare som inte betalat för 2020 varav en för 2019 är skickade till 

kronofogden. 

 Den 23 aug 2020 så uppgick kostnaderna till 1 506 955 kronor och intäkterna till 

1 533 203 kronor. Netto totalt 26 248 kronor. Därutöver kundfordringar på 11 800    

 kronor. Bidrag från kommunen för asfaltering har inte kommit ännu.     

   

4.       Beläggning Sillagatan 

 Styrelsen tycker att beläggningen på Sillagatan har blivit väldigt bra och de flesta 

boende verkar uppskatta resultatet. NCC har inte återkommit med förslag om åtgärder 

för den minimala stödkant som blev resultatet utmed diket på den smalare delen av 

Sillagatan samt jord som skulle läggas på vissa delar som stödkant. 

 De asfalterade guppen verkar fungera ganska väl. De som klagat mest är Björks bussar 

som vill att höjden på guppen skulle minskas eller göras längre och mjukare. Styrelsen 

fattade efter en omfattande diskussion beslut om att inte ändra guppen.  

 

5. Farthinder på Långgällagatan 

 Önskemål om ytterligare farthinder på Långgällagatan har inkommit till styrelsen, Den 

del av Långgällagatan som kan förtätas och kompletteras är den södra delen där 

beläggningen är helt intakt. Förslagsvis från Långgällagatan ca nr 19 till Fjugestavägen, 



  Sida 2 av 3 
 

Förslaget är att likadana gupp som byggdes på Sillagatan genomförs här. Hans och 

Tomas kontrollerar och kommer med förslag.  

 

6. Valberedningen 

 Valberedningen var inbjudna för att bilda sig en uppfattning med styrelsens fortsatta 

bemanning efter 2021. Möjligheter finns att ta in ytterligare två ledamöter i styrelsen  

under en övergångstid, för att ersätta de som eventuellt slutar. 

 

7. Hemsidan 

 Hemsidan fungerar, gammalt är bortrensat och nya meddelanden som inställd 

korvgrillning mm är inlagt. Besöksfrekvensen framförallt under sommaren har varit 

väldigt låg.  

 

8.    Grillning i augusti  

 Korvgrillning lördagen den 29 augusti kl 14:00 är inställd på grund av coronapandemin 

och folkhälsomyndighetens rekommendationer med större folksamlingar. Meddelandet 

har gått ut via hemsidan och Åbytorps facebookgrupp.  

 

9. Kommande sysslor höst/vinter 

 Anders har gjort en lista på häckar och träd som behöver klippas på södra sidan av 

Fjugestavägen. För att få en enhetlig bedömning på båda sidor om Fjugestavägen så 

kommer Thomas att inventera allt och komma med en ny lista så snart som möjligt.    

 Thomas och Tony klipper träden så att vägbelysningen får önskad effekt. Hyra av 

skylift genomförs vid behov. Farthinder Långgällagatan se punkt 5. 

 Inför vintern så flyttas betonggrisarna bort på gång-och cykelvägarna.  

 

10. Övriga frågor 

 Den stolpe med båge som står vid gång- och cykelvägen Antons Backe nr 16 kommer   

få stå kvar för att inte få trafik på gräsmattan intill fastigheten. Trafiköarna kommer att 

ställas i malpåse tills vidare för att styrelsen efter vintern ska se bättre var behov 

eventuellt finns. Ett förslag till folder tas fram för att beskriva vad styrelsen arbetar med 

för uppgifter. Allt för att medlemmarna ska veta vad styrelsens olika arbetsuppgifter 

innebär och i samband med när nya styrelserepresentanter ska ersättas. 0ch inte minst 

vad medlemsavgifterna används till. Anders och Johan gör ett förslag på utformning och 

presenterar på nästa styrelsemöte. Anders informerade från grannsamverkan att 

belysningen som tas bort av Trafikverket mellan korsningen gamla E- trean och 

Åbytorp kommer att mörklägga gång- och cykelbanan helt. Grannsamverkan har 

meddelat kommunen att behovet av belysning är ett måste för att bla skolungdomarna 

ska kunna gå/cykla mellan tätorten och Åbytorp på ett säkert sätt. Kommunen förstår 

behovet och kommer att utreda möjligheterna att anlägga en ny belysning utmed gång-

och cykelvägen. 
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11. Nästa möte 

 Nästa möte är söndagen den 4 oktober kl 16:00 hos Thomas Engström Långgällagatan 

42-. 

 

12. Mötet avslutas   

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

                        

 

Vid anteckningarna   Justeras 

 

 

 

Hans Grandien   Tomas Gustavsson 

Sekreterare     Ordförande 


