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2022-03-15 

Åbytorps Vägförening    

Styrelsemöte 2022-03-13 kl 15:00      

Plats: Långgällagatan 42 

 Närvarande:  
 Anders Friberg 
 Tomas Gustavsson 
 Thomas Engström 
 Lotta Martinsson 
 Ida Lundstedt 
 Tony Johansson 

  Hans Grandien 
 

        

1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2.      Föregående styrelsemötesprotokoll   
         Efter en snabbgenomgång av protokollet så lades det till handlingarna. 

3. Ekonomisk rapport 

 Saldot vid månadsskiftet den 28 februari är 839 120 kronor. Driftbidrag Kumla 

kommun 27 675 kronor och Trafikverket 39 518 kronor, totalt 67 193 kronor.  

 Kostnader 83 887 kronor. Resultat – 16 694 kronor. Kundfordringar 6 300 kronor 

(medlemsavgifter).   

 
4  Avstämning inför årsmötet 

- Ordförande (LG Holmström) 

- Styrelsen samlas kl 13:00 

- Fikabröd, kaffe och mjölk (levereras kl 13:30 till Betania av åk 6, Anders stämmer 

av) Pappersmuggar och papptallrikar ordnar Tomas G. 

- Om de nya stadgarna antas på stämman så kan två nya styrelsemedlemmar väljas in 

i styrelsen. 

- Följande handlingar kommer att kopieras upp och finnas i ett antal ex på mötet 

(dagordning, verksamhetsberättelse, nya stadgar, ek- och revisionsberättelse samt 

debiteringslängd). 

   

5. Kommande sysslor  

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

 -  Dikning på Rosenlund. Hans har varit i kontakt med samtliga markägare och ska 

snarast möjligt träffa alla tillsammans med Tomas G, Thomas E. Pga väderleken så har 

träffen blivit framflyttad. 
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-  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 har kontrollerat med Tekniska kontoret om sättningen på Åbygatan mitt emot nr 4 

kommer att åtgärdas av dem men har ännu inte fått klartecken.  

-  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 den senaste träffen med Tekniska 

kontoret som då hade ett nytt utkast till återställning av schakter i samband med 

grävningar inom Åbytorps VF. Förslaget var inte i linje med vårt förslag vilket gör att 

vidare förhandlingar med Tekniska kontoret kommer att genomföras.   

 

6.  Övriga frågor 

 De plastband (snittslar) som sätts upp för olika aktiviteter måste även tas bort av de som 

sätter upp dem. Reklamskyltar får inte sättas upp utan tillstånd. Om det inte sköts så 

kommer det att ge ett väldigt skräpigt intryck.   

 Inga gatunamnsskyltar byts ut detta år.  

 Teleskåpet vid Mathisens skofabrik är öppet? Vägföreningen har inget med de skåpen  

att göra utan hänvisar till Telia. 

 Träden i lekparken ska besiktas årligen och vid behov ansas så att inga olyckor sker. 

Träden behövs där för att ge lite skugga varma sommardagar. 

 Thomas E skaffar en ny sidomarkeringsskylt till guppet efter infarten till Antons Backe 

från Fjugestavägen sett. 

 Ida Lundstedt slutar som suppleant i styrelsen och föreslår att maken Simon kan ta över 

uppdraget. Simons deltagande som suppleant behandlas på årsmötet.   

  

7. Nästa möte 

 Nästa möte är den 27 mars 13:00 vid Betania (årsmötet börjar 14:00)   

  

8.      Mötet avslutas    

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

   

 

        

Vid anteckningarna   Justeras 

 

 

Hans Grandien   Anders Friberg 

Sekreterare     Ordförande 


