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2022-09-06 

Åbytorps Vägförening    

Styrelsemöte 2022-09-04 kl 11:30      

Plats: Lekstigen 6 

 Närvarande:   

 Anders Friberg  

 Tomas Gustavsson 

 Lotta Martinsson 

          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 genomgång till handlingarna. 

3. Ekonomisk rapport 

 Intäkter juni 200 015 kronor. Kostnader juni 72 329 kronor. Intäkter juli 206 800. 

Kostnader juli 1 195 kronor. Intäkter augusti 870 kronor. Inga kostnader augusti. 

Resultat totalt 1 346 826 kronor.  

 I och med övergången till Vägfas så har andelstalen och fakturamottagare på vissa 

fastigheter blivit felaktiga, vilket har medfört att alla ännu inte kunnat betala. För att gå 

igenom och rätta till detta så träffas Lotta, Anders och Andreas hos Lotta den 21 

september kl 18:00 för att därefter skicka ut nya fakturor med rätt andelstal och rätt 

mottagare.   

 

4  Status kommande sysslor   

 -  Slamsugning av rännstensbrunnar/spolning av trummor kommer att beställas 

omgående i och med att dikningen på Rosenlund är genomförd. Hans beställer. 

 - Thomas E köper Round Up och utför 1) ogräsbekämpning på  trottoarerna (SG, ÅG, 

LG, PG), 2) ser över gräsröjning vid gångvägarna på Antons Backe, 3) lägger kallasfalt 

på skadorna på Långgällagatan, 4) öppnar upp de nya plastbrunnarna som satts på 

Rosenlund. Öppnas mer (större hål) vid slitsningen och hålen täcks över med stora sten 

för att inte sättas igen av skräp.  

 - Snöröjning beställs av Tomas G. 

 - Kommunen har påbörjat arbetet för att asfaltera schakten på Vändstigen/ Lärargatan. 

 

5  Bokning av julbord 

 Tomas G ordnar plats för styrelsemöte och julbord. 



  Sida 2 av 2 
 

 

6 Övriga frågor 

 Thomas E kontrollerar om sand ska fyllas på vid lekplatsen nu eller om det passar bättre 

att göra i vår. 

 Ogräset måste tas bort mot Åkers staket. 

   Pga byte av entreprenör som genomförde dikningen på Rosenlund så får vi hela 

kostnaden på oss, vilket innebär att VF måste fakturera en fastighetsägare. Hans 

kontrollerar fakturan före betalning och fakturering. 

 

7 Nästa möte 

 OBS! Onsdagen den 9 november kl 18:00, plats Långgällagatan 20 (hos Tomas 

Gustavsson). 

 

8      Mötet avslutas 

   Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.   

 

 

  

  

  

  

  

 

 

        

 

Vid anteckningarna   Justeras 

 

 

 

Hans Grandien   Andreas Friberg 

Sekreterare     Ordförande 


