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Åbytorps Vägförening
Styrelsemöte 2021-04-11 kl 15:00
Plats: Långgällagatan
Närvarande:
Tomas Gustavsson
Thomas Engström
Lotta Martinsson
Anders Friberg
Ida Lundstedt
Andreas Jonsson
Tony Johansson
Hans Grandien

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Presentationsrunda
Samtliga deltagare presenterade sig

3.

Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll
Efter genomgång av föregående protokoll så lades det till handlingarna.

4

Styrelsens konstitution och firmatecknare
Se bifogad bilaga.

5.

Ekonomisk rapport
För de fastighetsägare som inte påbörjat betalning för 2019 och för 2020 (4st) har
föreningen begärt utmätning av kronofogden. Övriga som är hos kronofogden har
påbörjat avbetalning. Under mars månad har 738 kronor inkommit från kronofogden
och 50 557 kronor i övriga bidrag. Den 31 mars 2021 uppgick bankkontot till 762 979
kronor.

6.

Reflektioner från årsmötet
Trotts det blåsiga vädret (med regn före och regn efter) så hade en liten skara
medlemmar mött upp till det första årsmötet utomhus. Pga pandemin så var ytan i
lekparken väl tilltagen så folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd kunde
med råge uppfyllas.

7.

Kommande sysslor våren/sommaren
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När sandupptagningen är genomförd kommer Tomas G, Thomas E och Hans att
genomföra besiktning av samtliga vägar för att se vilka åtgärder som måste åtgärdas.
Sandupptagningen är framflyttad någon vecka beroende på det snöfall som varit vecka
14/15.
Betonggrisar ska ställas ut, stolpar till skyltar ska riktas. Tomas E kontaktar kommunen
angående de skyltar som är deras ansvar.
Dikesslåtter kommer att göras vid midsommar
8.

Status och nästa steg Vägföreningens framtid
Styrelsen kommer att driva frågan om bidragsberättigade gator vidare med kommunen.
Utformningen kommer att diskuteras på kommande styrelsemöten.

9.

Övriga frågor
Anders kontaktar Andreas Ström och Johan Lindström så att Anders och Andreas
Jonsson kan träffa dem och få information om föreningens hemsida och facebookgrupp
Beroende av pandemins utveckling så kan ett extramöte eventuellt genomföras i
samband med korvgrillningen i augusti för att ta ett nytt beslut om nya stadgar. Annars
återstår beslutet om nya stadgar att genomföras i samband med nästa årsmöte 2022.

8

Nästa möte
Nästa möte är 16 maj kl:15:00 vid Långgällagatan 42.

9.

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid anteckningarna

Justeras

Hans Grandien
Sekreterare

Anders Friberg
Ordförande

