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2021-12-13 

 

Åbytorps Vägförening    

 

Styrelsemöte 2021-12-10 kl 17:00      

Plats: Kumla Hotell 

 Närvarande:  
 Anders Friberg 
 Tomas Gustavsson 
 Thomas Engström 

  Hans Grandien 
 

        

1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2.      Föregående styrelsemötesprotokoll   
Enligt protokollet så skulle Tomas G och Anders träffa Samhällsbyggnadsnämndens 

nya ordförande Thomas Andersson, vilket också genomfördes torsdagen den 28 

oktober. Mötet var bra där man diskuterade det årliga kommunala bidraget eftersom ett 

kommunalt övertagande inte är aktuellt enligt politikerna. Ett nytt möte är bestämt till 

januari 2022.  

         Efter ytterligare genomgång av protokollet så lades det till handlingarna. 

3. Ekonomisk rapport 

 Den ekonomiska ställningen den 30:e november, inga fakturor och inga intäkter hade 

inkommit under månaden. Saldot vid månadsskiftet var 879 491 kronor. Lotta har sökt 

kommunalt vägbidrag för 2022. 

 Lotta kommer att redovisa redovisningssystemet Vägfas när allt är klart.  

 
4  Kommande sysslor  

 Vägguppen på Långgällagatan är bortmonterade och betonggrisarna är bortflyttade.  

 -  Dikning på Rosenlund. Hans ska ta fram kartor samt ordna ett möte tillsammans med 

Tomas G, Thomaas E och de markägare som är berörda. 

-  Ogräsbekämpning ska genomföras i sommar på trottoarerna (SG, ÅG, LG, PG). 

-  Beställning slamsugning av rännstensbrunnar (2022), därefter vart 3:e år. 

-  Asfaltering och underhåll 2022 kommer att ske efter genomförd besiktning och 

prioritering där södra sidan om Fjugestavägen kommer att beaktas.  

 

 

 

5.  Debitering av schakter för framtida underhåll (Stadsnät Lärargatan/Vändstigen). 
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 Styrelsen diskuterade återställning av genomförda schakter samt debitering av framtida 

underhåll. Hans utreder och lämnar förslag. De schakter som utförts under 2021 (5 st) 

debiteras snarast möjligt. Hans sammanställer och lämnar underlaget till Lotta.    

 

6. Övriga frågor 

 Snökäpparna som är uppsatta vid Antons Backe 16 sitter alldeles för nära asfaltytorna 

på gångvägarna. 05 m ska lämnas som upplag för snö i samband med plogning.   

 Årsmötet kommer att genomföras kl 14.00 den 27 mars 2022. Plats Betania, Anders    

bokar lokalen. När det gäller kaffe och bröd får vi återkomma till det med tanke på 

utvecklingen av pandemin. 

 

7. Nästa möte 

 Nästa möte är den 13 februari -22 kl 15:00 på Långgällagatan 42 (hos TE)  

  

  

8.      Mötet avslutas   

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

  

  

 

   

 

 

         

 

                

 

Vid anteckningarna   Justeras 

 

 

 

Hans Grandien   Anders Friberg 

Sekreterare     Ordförande 


