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2022-06-20 

Åbytorps Vägförening    

Styrelsemöte 2022-06-18 kl 14:00      

Plats: Långgällagatan 42 

 Närvarande:   

 Anders Friberg  

 Tomas Gustavsson 

 Thomas Engström 

 Lotta Martinsson 

 Simon Lundstedt 

 Tobias Gustavsson 

 Andreas Jonsson 

 Tony Johansson 

  Hans Grandien 

 

        

1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2.      Föregående styrelsemötesprotokoll   

         Föregående styrelsemötesprotokoll lades efter diskussion till handlingarna. 

3. Ekonomisk rapport 

 Intäkter som har inkommit under maj månad är 292 286 kronor. Kostnader under maj 

månad är 49 273 kronor. 

 I och med övergången till Vägfas så har andelstalen på vissa fastigheter blivit felaktiga, 

vilket har medfört att alla ännu inte kunnat betala. Detta kommer att rättas till och nya 

fakturor kommer att skickas ut med rätt andelstal. (Endast de som är felaktiga). 

 Styrelsen kontrollerar med Vägfas möjligheten att få reduktion på kostnaden för 

debiteringsprogrammet pga. den extratid som bla. kassören fått lägga ned för att gå 

igenom debiteringarna.   

 Anders kontaktar kronofogden angående de obetalda medlemsavgifterna för de senaste 

åren.   

 

4  Kommande sysslor våren/sommaren  

 -   Dikesklippning kommer att göras vid midsommar enligt Tomas G. Efter klippningen 

kommer Thomas E att klippa runt stolpar och andra hinder. 

 -   Slamsugning av rännstensbrunnar kommer att göras direkt efter när dikningen på 

Rosenlund är genomförd. Detta beroende av att vi samtidigt kan behöva spola någon 

trumma som eventuellt är igensatt. 

 -   Dikningen på Rosenlund kommer att genomföras direkt efter att dikningen mellan de 

två grusvägarna som går upp mot motorvägen har gjorts av den markägaren. Troligtvis 

vid månadsskiftet juli/augusti. Grävmaskin kommer att beställas av Hans. 
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 Den leverantör som kommer att genomföra dikningen är Magnus Tjäderbäck. 

Överenskommelse om uppskattat pris har antagits av båda parter. Uppskattad kostnad 

för Åbytorps Vf:s del ca 17 000 kronor 

 Hans lämnar skriftligt besked till fastighetsägarna i området när tidpunkten för arbetet är 

bestämt, allt för att minimera trafiken.  

 Hans har anmält hålet vid Åbygatan 7 bredvid ventilavstängningen till Tekniska 

kontorets Va- enhet, och den sönderkörda brunnsbeteckningen på Lekstigen 9. 

 Tomas G undersöker möjligheterna att beställa hyvling, grusning och saltning snarast i 

och med att dikningen inte kommer igång som vi hoppats. 

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

J ordnar ogräsbekämpningsmedel. 

 

5. Tilläggsbudgeten 2022 - ökade bidrag till Vägföreningen. 

 Åbytorps Vf har fått besked av kommunen angående fördelningen av extra anslagen i 

budgeten. Totalt 300 000 kronor kommer att fördelas utifrån väglängd hos varje Vf. Det 

innebär för Åbytorps Vf får ett engångsbidrag för 2022 på 202 600 kronor.  

  

6.  Övriga frågor 

 Thomas och Tony ordnar kallasfalt och lägger i skadorna på Långgällagatan, Utfarten 

från Hallsbergsvägen till Fjugestavägen är delvis skymd. Anders pratar med 

fastighetsägaren om detta. 

 Andreas lägger ut kommunens anvisningar på beskärning av träd och buskar vid utfarter 

och gatukorsningar på hemsidan och facebookgruppen.  

 

7. Nästa möte 

 Nästa möte är den 27 augusti kl 11:30 Lekstigen 9, hos Tobias. Därefter kl 13:00 allmän 

korvgrillning på lekplatsen.   

  

8.      Mötet avslutas    

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

   

 

 

        

 

Vid anteckningarna   Justeras 

 

 

 

Hans Grandien   Andreas Friberg 

Sekreterare     Ordförande 


