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2021-05-18 

Åbytorps Vägförening    

Styrelsemöte 2021-05-16 kl 15:00     

Plats: Långgällagatan 42 

 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.      Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll  

 Efter genomgång av föregående protokoll så lades det till handlingarna. 

3. Ekonomi  

 Fyra fastighetsägare är hos kronofogden varav två har påbörjat avbetalning av 

medlemsavgifterna. Under april månad har föreningen fått intäkter på 1 679 kronor och 

kostnader på 29 448 kronor. Den 30 april 2021 uppgick bankkontot till 734 661 kronor.  

 

4  Planerade sysslor våren/sommaren 

 Dikning, asfaltering av gång- och cykelvägar, inventering av gatuskyltar och stolpar. 

 Besiktningen av dikningsbehov och asfaltering kommer Tomas G, Thomas E och Hans 

att genomföras under vecka 20. 

  Anders kontrollerar behovet av gatuskyltar, stolpar och riktning av stolpar, samt 

vändzonsskylt på Vändstigen 

 Thomas E (eventuellt tillfrågas LG Holmström om hjälp) ordnar med en plats för 

vedförvaring vid grillplatsen på lekplatsen. Det räcker med en pall med ett enkelt tak 

över. 

 Tomas G beställer dikesslåtter till veckan efter midsommar. 

 

5.  Status Vägföreningen och kommunen 

 Anders har gjort ett nytt försök att få svar av Katarina Hansson Ks ordförande angående 

den träff som vägföreningarna tillsammans efterfrågat men inte fått något svar. 

Eftersom byte av Ks ordförande kommer att göras i sommar så kommer föreningen att 

uppvakta den nya ordföranden därefter.  

  



  Sida 2 av 2 
 

 

 

 

 6. Övriga frågor  

 Anders och Andreas Jonsson har träffat Andreas Ström och Johan Lindström för att 

hantera hemsidan och Åbytorpsgruppens facebooksida. From nu så tar Andreas Jonsson 

över det som ska läggas ut på respektive sida. Vägföreningen tackar Andreas Ström och 

Johan Lindström för den hjälp vi fått.  

 De gärden som ligger på västra sidan om Långgällagatan har kommunen valt att inte 

förlänga arrendet på, vilket kan tyda på att en förestående byggnation planeras. 

Vägföreningen kommer att undersöka planerna.  

 Korvgrillning och eventuellt extramöte för att ta ett nytt beslut om nya stadgar i augusti 

diskuteras vid nästa styrelsemöte beroende av pandemins utveckling 

  

7.      Nästa möte 

 Nästa möte är 19 juni kl:15:00 vid Långgällagatan 42.   

  

8. Mötet avslutas   

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

  

 

 

   

 

 

 

         

 

                

 

Vid anteckningarna   Justeras 

 

 

 

Hans Grandien   Anders Friberg 

Sekreterare     Ordförande 


