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2021-09-21

Åbytorps Vägförening

Styrelsemöte 2021-09-19 kl 14:00 (ersätter mötet 21 09 05) 

Plats: Långgällagatan 42

 Närvarande: 
 Anders Friberg
 Tomas Gustavsson
 Thomas Engström        
 Andreas Jonsson
 Ida Lundstedt
 Tony Johansson 
 Hans Grandien

 
1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.      Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll 
Efter en snabbgenomgång av föregående protokoll så lades det till handlingarna.

3. Ekonomi 
Kostnader som inkommit under september månad är MR 9 281 kronor för dikesslåtter 
samt 361 715 kronor från NCC för asfaltering av GC-vägar mm. Den 19 september 
2021 uppgick bankkontot till 1 241 205 kronor. Vid nästa möte kommer Lotta att 
redovisa hur det gått med redovisningssystemet Vägfas som är framtaget för 
vägföreningar. 

4 Uppföljning av korvgrillningen
Medlemsträffen i lekparken med korvgrillning utföll väldigt bra med bl a sång och 
musik av Lotta Martinsson. Sponsringen med korv och tillbehör gjordes av ICA Maxi 
Kumla. Tyvärr var deltagarantalet lågt ca 25 - 30 personer totalt.

5. Genomförda sysslor våren/sommaren
- Dikesklippning utfördes straxt efter midsommar.
- Inventering av gatustolpar och gatuskyltar har genomförts och överlämnats till 

kommunen. Kommunen räknar med att genomföra åtgärderna inom ett år.
-   Gräs och sly har borttagits utmed samtliga GC-vägar. Samtliga fastigheter som har 

mark ansluten till dessa kommer att uppmärksammas om detta speciellt under våren 
2022 (gäller även Kumla kommun).  
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6. Återstående och kommande sysslor höst/vinter
- Dikning; eftersom dikningen berör flera markägare så måste samordning ske. Vi kan 

inte avsluta dikningen där det inte finns avledning till övriga avrinningssystem. En 
arbetsgrupp med Tomas G, Tomas E och Hans med uppgift att träffa de andra 
markägarna för att samordna dikningsbehovet samt möjligheter att placera 
schaktmassorna. Hans är sammankallande. Med anledning av detta så ajourneras 
dikningen till nästa år.

- Ogräsborttagning mellan körbana/trottoar och gångbana (Sg, Åg, Lg och Pg)
Nästa sommar kommer föreningen att pröva kemisk ogräsbekämpning. Slår detta väl 
ut så kommer vidare behandling att ske. Om inte får även mekanisk bekämpning 
prövas eller båda varianterna tillsammans.

- Trädgren över Sillagatan 
Grenen som störde mest är borttagen

- Asfaltering GC-vägar 
Asfalteringen av GC-vägar mm har genomförts.

- Beställning snöröjning
Avtalet är inte uppsagt av någon part så det ska fungera med automatik.

- Slamsugning 
Slamsugning beställs 2022 därefter vart 3:e år..

7. Övriga frågor
  Styrelsen ställer sig bakom förslaget att uppmana föreningens fastighetsägare att sätta 

upp gatunumret på sina fastigheter för att underlätta framförallt för polis, ambulans, 
brandkår, men även för andra besökare att hitta rätt. Hans skickar en skrivning om detta 
till Andreas,

Den stolpen som tagits bor mellan Antons Backe och Långgällagatan i samband med 
asfalteringen kommer enligt styrelsens förslag att återmonteras. Inga övriga åtgärder 
kommer att vidtagas där.

Anders ordnar information angående Mosås vägförening.

Tomas E ordnar kallasfalt till skadan som är på Långgällagatan mitt för Bingo.

Tomas E kommer fortsättningsvis att sköta uppsättning/nedtagning av snökäppar. För 
uppdraget har styrelsen beviljat en ersättning på 2 000 kronor per säsong.

Tomas G beställer julbord alternativt jultallrik, 
Avtalet med Färgettan är uppsagt och ett nytt avtal har tecknats med Flügger Färg i 
Kumla. Vid köp ska föreningens namn eller konto uppges, Kontot är 540484. Avtalet 
ger 20% på hela sortimentet. Föreningen får en kickback årligen på 5% på samtliga köp.
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Med hänvisning till artikeln i NA 16/9 angående vägbommar vill styrelsen vara tydlig 
med att det finns inget förslag och än mindre något beslut. Beslut av den digniteten 
fattas av årsmötet. 
Vad artikeln i grunden handlar om är att likabehandlingsprincipen är satt ur spel. 
Styrelsen menar att vi ska behandlas lika som övriga kommuninvånare. Styrelsen söker 
fortlöpande kontakt med ansvarig politiker, än så länge utan framgång. Styrelsen är väl 
medveten om att den politiska majoriteten sagt nej till övertagande. Därför hoppas vi 
kunna diskutera bidragsdelen som fullt ut täcker de kostnader vi har och kommer att få 
utifrån framtida underhåll. 

8.      Nästa möte
Nästa möte är 24 oktober OBS! kl 15:00 plats Långgällagatan 42.  

9. Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

        

               

Vid anteckningarna Justeras

Hans Grandien Anders Friberg
Sekreterare Ordförande


