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2022-05-10 

Åbytorps Vägförening    

Styrelsemöte 2022-05-08 kl 15:00      

Plats: Långgällagatan 42 

 Närvarande:   

 Tomas Gustavsson 

 Thomas Engström 

 Lotta Martinsson 

 Simon Lundstedt 

 Tobias Gustavsson 

 Andreas Jonsson 

 Tony Johansson 

  Hans Grandien 

 

        

1.  Mötets öppnande 

Stf ordförande Tomas Gustavsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2.      Föregående styrelsemötesprotokoll   

         Årsmötesprotokollet diskuterades och därefter lades det till handlingarna. 

3. Ekonomisk rapport 

 Inga intäkter har inkommit under mars och april. Kostnader under mars månad 9 629 

kronor, under april 67 466 kronor 

 Saldot vid månadsskiftet den 30 april är 769 658 kronor. 

 Thomas E ska få säsongsersättning för uppsättning och nedtagning av snökäppar. 

Ersättningen är 2 000 kronor per säsong, vilket beslutades på styrelsemöte 2021 09 19. 

 Betalas ut årsvis tillsammans med övriga sysslomannaarvodet. 

 Lotta saknar personuppgifter på Tobias G och Andreas J, vilket löser sig direkt efter 

mötet.  

 Medlemsavgiften som ska betalas senast 31 maj är registrerade på en av två delägare av 

en fastighet, vilket innebär att det kan vara den part som tidigare inte varit 

fakturamottagare.  Föreningen får uppgifterna direkt från Lantmäteriet vilket inte var 

fallet tidigare. Detta har ingen praktisk betydelse.   

 

4  Kommande sysslor våren/sommaren 

 -  Dikning på Rosenlund. Hans har träffat två av tre markägare varav den ena säger sig 

eventuellt vilja dika på egen hand. Den markägaren ska lämna besked v 20. Den tredje 

markägaren ska snarast lämna besked om tiden för träff. 

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

J ordnar ogräsbekämpningsmedel. 

-  Slamsugning, Tomas G beställer slamsugning av rännstensbrunnar (2022). 

Slamsugning av rännstensbrunnar ska därefter genomföras vart 3:e år. 
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- Återställning av sättning Åbygatan mitt emot nr 4. Hans har kontrollerat med Tekniska 

kontoret om sättningen. Beskedet är att sättningar inom fem år (garantitiden) åtgärdas. 

Denna sättning är äldre och kommer inte att åtgärdas av kommunen.  

-  Asfaltering och underhåll 2022 kommer att ställas in om inget framkommer som 

måste prioriteras. I så fall kommer det att diskuteras inom styrelsen före åtgärder.  

- Återställning av Vändstigen. Hans redogjorde för den senaste träffen med Tekniska 

kontoret vilket resulterade i att Åbytorps VF beställer återställning/asfaltering av 

schakter som inte är kommunens som de återställer och asfalterar men inte lämnar 

någon garanti på. Schakter som Tekniska kontoret genomför inom Åbytorps VF anmäls 

till föreningen. Tekniska kontoret sköter därefter återställning/asfaltering och lämnar 

full garanti på dessa dvs. 5 år. Återställning av schakten på Vändstigen är således 

beställd 

- Lekparken behöver åtgärdas med rejäl beskärning av träd och buskar. Påfyllning med 

sand, Rötskydd på staket, bänkar och sarg runt sandlådan, Thomas E ansvarar för detta. 

 

5. Tilläggsbudgeten 2022 - ökade bidrag till Vägföreningen. 

 Åbytorps Vf har inte fått något besked av kommunen angående fördelningen av extra 

anslagen i budgeten Totalt 300 000 kronor. 

  

6.  Övriga frågor 

 Arvodesfrågor diskuterades. Den höjning som beslutades på 2021 års årsmöte med en 

höjning på ca 6,15 % har inte genomförts. Mötet beslutade att den ska genomföras fullt 

ut vid nästa utbetalning som blir efter nästa årsmöte.   

 

7. Nästa möte 

 Nästa möte är den 18 juni kl 15:00 Långgällagatan 42 (hos Thomas). Korvgrillning 

kommer att ske.   

  

8.      Mötet avslutas    

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

   

 

        

 

Vid anteckningarna   Justeras 

 

 

 

Hans Grandien   Tomas Gustavsson 

Sekreterare     Tf Ordförande 


