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2021-01-29 

Åbytorps Vägförening    

  

Styrelsemöte 2021-01-24 kl 16:00     

 

Plats: Långgällagatan 42 (hos Thomas)  

 Närvarande:  

 Tomas Gustavsson 

 Thomas Engström         

 Lotta Martinsson 

   Anders Friberg 

  Johan Lindström 

  Maria Schartau Öholm 

  Tony Johansson 

  Bent Inge 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 

 Samtliga fastighetsägare som inte betalat för 2019 och för 2020 är hos kronofogden. 

Pengar har börjat att komma in från kronofogden. 

 Den 31 december 2020 så uppgick bankkontot till 727 529 kronor. För närvarande är en 

faktura på 1 600 kronor obetald. Bidrag från Trafikverket och kommunen har inte 

inkommit.  

 

4. Årsmöte 

 Preliminär tid och plats för årsmötet bestämdes till söndagen den 28 mars kl 14:00 

2021. Plats utomhus i lekparken på Lekstigen. Föreningen bjuder på grillad korv. 

Skolelevernas kaffe och kaffebröd ställs in detta år. Istället höjs ersättningen för 

städningen, endast 2021 med 1 000 kronor. Alla ändringar pga pandemin.   

   

5.      Valberedningen har ordet 

  Valberedningen var inbjudna för att redovisa hur läget är inför årsmötet med 

bemanningen av posterna. Bernt Inge säger att Anders kan tänka sig att ta över 

ordförandeposten och Tomas övergår till vanlig ledamot. Anders förutsätter att inga 

större förändringar av uppdragen görs.  
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 Vidare kan Lotta kvarstå som kassör. Hans kan tänka sig att kvarstå som sekreterare. 

Thomas kan tänka sig att fortsätta som syssloman. Johan Lindström föreslås väljas som 

suppleant på två år. Revisorerna kommer även att tillfrågas. 

  

6. Information Kumla kommun 

 Anders informerar att ingen ny information har framkommit angående mötet mellan 

 kommunen och vägföreningarna. Kommun vill träffa varje vägförening för sig, medan 

 vägföreningarna vill träffa kommunen tillsammans.   

 

7. Övriga frågor 

 Styrelsen beslutade att vid behov får kassören anlita auktoriserad revisor. Arbetet 

faktureras vägföreningen. I vägföreningens styrelseuppdrag kan om så önskas kassören 

deltaga på de kurser som anordnas av Visma Spcs AB. 

 

 Placering av snökäppar vid Antons Backe 16. Fastighetsägaren har skötselavtal med 

kommunen vilket betyder att hen får sköta bla gräsklippning. Ingen plantering eller 

andra förändringar får göras. Snöplogvallar mm får göras på gräsytan intill gångvägen.  

För att markera gångbanan så måste snökäpparna placeras en bit in på gräsmattan ca 10 

cm. 

   

 Anders bevakar att kommunen monterar upp vändzonstavlor på Vändstigen när 

nämnden fattat beslut om åtgärden. 

  

 Styrelsen har tidigare fattat beslut om att den högra trottoaren på Sillagatan sett från 

Fjugestavägen ska plogas medan den vänstra fungerar som snöupplag. Efter plogningen 

måste de fastighetsägare som har väg-gupp vinkelrätt mot sin tomt på högra trottoaren 

skotta bort den plogvall som traktorerna lämnar efter sig. Styrelsen tydliggör detta via 

hemsidan och Åbytorps facebookgrupp. Johan skriver ihop något och får ut detta.  

 

 Anders och Johan färdigställer den folder som i enkelhet beskriver vad föreningen 

sysslar med. Den ska kunna skickas ut tillsammans med årsmötesprotokollet 2021.  

 

 Styrelsens arvoden måste ses över eftersom de inte reglerats på 5 år. Hans ser över om 

de kan indexregleras och vilket index som är mest relevant. Lotta tar med styrelsens 

arvoden till nästa möte.  

 

 Anders undersöker med kommunen om hundlatrinbehållare på Sillagatan. 

 

 Hans tog upp frågan om ”team work” i styrelsen. Riktigt samförstånd kunde inte uppnås 

varvid diskussionen återupptas vid nästa möte. 

 

8 Nästa möte 

 Nästa möte är söndagen den 21 februari kl 16:00 hos Thomas Engström Långgällagatan 

42.  
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9. Mötet avslutas   

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                

 

Vid anteckningarna   Justeras 

 

 

 

Hans Grandien   Tomas Gustavsson 

Sekreterare     Ordförande 


