Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2016-06-28
Närvarande: ordföranden: Hans Christiansen, vägfogde: Royne Carlsson, sekreterare My Blomqvist
Olsberg, suppleant Micke Lindström,
Frånvarande:
kassör: Anders Overland, suppleant Cecilia Speranta, Roger Elfner, markfogde: Anna Leander
Föregående protokoll:
Inget utestående
Ekonomifrågor:
Kassören Anders hälsar via mail att budgetenen är i balans.
Vägfrågor:
Royne är väldigt nöjd med asfalteringen i området och många boende har varit positiva till resultatet.
Några saker återstår, bland annat en refug och milestone i hörnet Näktergalsvägen/Älvnäsvägen. Allt
för att bilarna ska sänka farten.
Hasse har haft ett möte med 3 personer från Arriva här i Älvnäs, eftersom vi försöker lösa
problematiken med att vår brunn och vår milestone vid infarten till Älvnäs otaliga gånger har körts
sönder. Resultatet är att vi vill bygga en barriär som skydd. Arriva har också godkänt en envägskörning
för större fordon.
Markfrågor:
Vi ber Cheszlaw att klippa buskar som skymmer ett antal skyltar i området. Några enskilda
fastighetsägare har buskar som hänger ut över vägen och skymmer sikten. Dessa fastigheter kommer att
få lapp i lådan om att ta ner detta inom en 3-veckorsperiod.
En fastighet har klagat till både kommunen och styrelsen på vibrationer i huset när fordon passerar på
Älvnäsvägen. Vi utreder ärendet.
Farthinderstolpen har körts ner igen vid början av Domherrevägen.
En del av staketet runt lekparken har körts ner av en bilist som smet. Vi har reg numret på bilen och
föraren kommer att få betala för sin åverkan.
Bygglovet för lekparken är ute på remiss hos grannarna som har några veckor på sig att opponera sig.
Vi har får i våra hagar igen. Denna gång är det vuxna får, vallfår, som kommer att tränas med hundar i
hagen. Föreningen betalar ingenting och skötarna tar hand om stängsel, mat och annat som behövs.
Lamporna till området är beställda och levereras inom några veckors tid.
En fastighetsägare på Domherrevägen har fått åverkan i sitt badrum på kaklet när sprängningar har
gjorts för bostadsrätterna som håller på att byggas i området. Är det fler fastigheter som har fått
åverkan, kontakta föreningen.
Hasse och Frida från Lekparksgruppen har träffat Kulturnämnden om byggnationen av lekparken.
Mötet gick bra och en ansökan till Kultur & Fritidsnämnden ska skickas in.
Övrigt:
Midsommarfirandet var lyckat med uppskattningsvis 350 personer. Dans kring stången, lekar och
dragkamp var väldigt uppskattat av publiken. Följ vad som händer i Älvnäs på vår Facebook-sida
”Älvnäs väg- och tomtägarförening”.
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Nästa möte: 19/9-2016, kl. 19:00, i Kulturstallet.
Vid protokollet
My Blomqvist Olsberg

Justeras:
Hans Christiansen
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