Bil 1
Åbytorps vägförening

2021 03 09

Verksamhetsberättelse arbetsåret 2020

Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Tomas Gustavsson
Sekreterare: Hans Grandien
Kassör:
Lotta Martinsson
Syssloman: Tomas Engström/Tony Johansson
Ledamot: Thomas Engström, Anders Friberg
Suppleant: Maria Öholm, Johan Lindström
Sammanträden: Antal styrelsemöten under året: 8 st (from årsmötet 2020 till
årsmötet 2021)
Verksamhet:
Föreningens vägnät inklusive gång- och cykelvägar omfattar en total längd på
9790 m varav de belagda vägarna är 7524 m och grusvägarna är 1825 m. Gångoch cykelvägarna är 441 m. Vintervägunderhållet har under året skötts av
Maskinringen som även får förtroendet att sköta vinterväghållningen återstående
tid av säsongen. Sommarunderhållet har bestått av gräsklippning av vägslänter,
skötsel av lekparken, hyvling, grusning och saltning av grusvägar samt sopning
av belagda vägar.
Under året har vägföreningen utfört;
• dikning Sillagatan from nr 45 tom nr 61.
• ny beläggning på Sillagatan med totalt nio farthinder (vägbulor)
• reparerat potthål på grusvägarna samt sladdning.
• lekparken har underhållits med trimning efter gräsklippning.
• Buskar och träd har beskurits vid belysningsarmaturerna på Långgällagatan
och på gång- och cykelvägarna.
• uppgrusning och saltning av vägarna vid Rosenlund, Larsvägen och Lars
Johns väg.
• Anlagt (asfalterat) 8 st nya farthinder (vägbulor) på Långgällagatan,
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• gatukontoret har genomfört trafikmätningar på på Sillagatan efter att de nya
farthindren anlagts. Det visar att genomsnittshastigheten har sänkts från 38
km/tim till 32 km/tim, samt att antalet fordon har minskat med ca 900 st på 68 dygn.
• föreningens hemsida arbetas det med kontinuerligt, men pga att den inte
besöks så som styrelsen hoppats så har vi även en egen facebookgrupp för att
nå ut med all information.
• Styrelsen har under året lagt ned mycket arbete för att stötta medlemmarna i
arbetet med att försöka få kommunen att överta vägansvaret i Åbytorp.

Bidrag; vägföreningen har under året erhållit kommunalt driftbidrag på 25 757
kr, statligt driftbidrag på 36 779 kr. Vägföreningen har erhållit bidrag för
asfalteringen från kommunen med totalt 85 500 kronor samt 26 000 kronor som
betalas ut 2021. Trafikverket har lämnat bidrag med 445 995 kronor.
Ekonomi: En utdebitering har enligt debiteringslängd skett enligt klassindelning
av fastigheterna. De medlemmar som inte betalar medlemsavgiften anmäls till
kronofogden för närvarande är det fyra medlemmar som inte betalat för 2019
och 2020.
Försäkring: Ansvarsförsäkring är tecknad i REV, Riksförbundet för enskild
väghållning.
Åbytorp den 9 mars 2021
Styrelsen
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