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Åbytorps Vägförening

Styrelsemöte 2022-02-13 kl 15:00
Plats: Långgällagatan 42
Närvarande:
Anders Friberg
Tomas Gustavsson
Thomas Engström
Lotta Martinsson
Andreas Jonsson
Simon Lundstedt
Hans Grandien

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Föregående styrelsemötesprotokoll
Tomas G och Anders ska träffa Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Thomas
Andersson torsdagen den 17 februari.
Efter ytterligare genomgång av protokollet så lades det till handlingarna.

3.

Ekonomisk rapport
Saldot vid månadsskiftet den 31:a januari är 663 472:60. En faktura från Maskinringen
ligger för betalning i februari på 82 900 kronor. En faktura på 7 600 kronor som ska
betalas i mars.
Lotta kontrollerar hur länge olika handlingar behöver sparas. Vägfasprogrammet
kommer att redovisas efter årsmötet och fakturering av medlemsavgiften.
Vid kommande dikningsarbete ska var och en faktureras direkt av entreprenören.
Hans håller i hela uppdraget för såväl VF som markägarna.

4

Kommande sysslor
- Dikning på Rosenlund. Hans har varit i kontakt med samtliga markägare och ska
snarast möjligt träffa alla tillsammans med Tomas G, Thomas E.
- Ogräsbekämpning ska genomföras i sommar på trottoarerna (SG, ÅG, LG, PG).
- Sopning, slamsugning, Tomas G beställer sopning av de belagda gatorna och
slamsugning av rännstensbrunnar (2022). Slamsugning av rännstensbrunnar ska därefter
genomföras vart 3:e år.
Hans kontrollerar med Gatukontoret om sättningen på Åbygatan mitt emot nr 4 kommer
att åtgärdas av dem.
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- Asfaltering och underhåll 2022 kommer eventuellt att ställas in pga att möjligheterna
till bidrag är minimala detta år. Men besiktning kommer att ske och om något måste
prioriteras kommer det att diskuteras inom styrelsen före åtgärder.
- Återställning av Vändstigen. Hans redogjorde för ett utkast till återställning av
schakter i samband med grävningar inom Åbytorps VF. Styrelsen godkände förslaget
som överlämnas till Gatukontoret för godkännande och som därmed kommer att sköta
återställningarna av samtliga schakter åt VF.
5.

Informationspunkt
Anders och Tomas G träffar SBN:s ordförande den 17/2 kl 17:00 för att ytterligare
trycka på föreningens behov av kommunala bidrag.

6.

Årsmötet 27/3
Valberedningen har läget under kontroll och kommer att ha två eventuellt tre kandidater
att föreslå till styrelsen vid årsmötet. Anders meddelar att Betania är bokat. Kallelse
distribueras av fam. Engström. Kaffe med bröd beställer Anders av skolans
avgångsklass. De nya stadgarna måste läggas fram till mötet och beslutas före
styrelsevalet.

7.

Övriga frågor
Hans har prata med REV angående ansvar för gatunamnsskyltar. Kommunerna kan
välja att sköta dessa eller att lämna bidrag till föreningen för skötsel. Eftersom
Gatukontoret har ändrat sin ståndpunkt så måste bidragen ses över igen.
Gatukontoret har dock lovat att de kommer att montera vändzonsskylten på Vändstigen.
Andreas kommer att lägga ut protokollen från styrelsemöten på hemsidan som kommer
att länkas till facebookgruppens sida.

7.

Nästa möte
Nästa möte är den 13 mars 15:00 på Långgällagatan 42 (hos TE)

8.

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid anteckningarna

Justeras

Hans Grandien
Sekreterare

Anders Friberg
Ordförande

