Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2016-05-23
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Kassör: Anders Overland, Vägfogde: Royne Carlsson,
Markfogde: Anna Leander, Sekreterare My Blomqvist Olsberg, Suppleant Cecilia Speranta, Suppleant
Micke Lindström, Suppleant Roger Elfner
Frånvarande:
Ingen
Föregående protokoll:
Inget utestående
Ekonomifrågor:
Budgeten i balans.
Vägfrågor:
Upphandlingen av asfalteringen av Hedborgsbacken och anläggande av gångväg utmed backen är gjord
av Royne och Hasse. Ett mobilt hinder kommer att sättas i hörnet vid Näktergalsvägen för att få
bilisterna att sänka farten. Ett övergångsställe kommer också att göras i slutet av backen, samt linjer för
gång/cykel. Breddning av backen samt en del potthål och andra skador på Älvnäsvägen kommer att
åtgärdas före midsommar. Buss och tyngre trafik kommer inte att kunna passera under max två dygn.
Priset för detta blir 181 000:Fler farthinder planeras i området.
Markfrågor:
Styrelsen har godkänt en förlängd brygga närmast Busviken, dock föreligger det av ägarna att skaffa
bygglov.
En fastighetsägare på Talgoxevägen vill plantera några syrénbuskar på föreningens mark. Vi säger ja
till detta.
Vi fortsätter planen med att få tillbaka våra får och under tiden så klipps markerna med viss
regelbundenhet.
Gatlampor beställs och ska sättas upp på strategiska platser i området.
En fastighetsägare på Rödhakevägen vill köpa en loss bit mark som angränsar hans mark. Föreningen
säger nej till detta, men erbjuder att arrendera den tomtbiten för en fast årsavgift.
Lekparken måste ha ett bygglov och vi ansöker nu om detta. Hasse har fixat sponsorer på den
asfalterade cykelvägen runt de tänkta husen i lekparken och Royne har fixat sponsorer på virke.
Övrigt:
Både Städdagen och Valborg var välbesökta dagar och arrangemangen var väldigt lyckade. TACK alla
som kom! Observera att enskilda fastighetsägare inte får slänga eget avfall på eldarna.
Snart är det dags för Midsommarfirande! Vi samlar björkris kvällen innan med samling vid
Kulturstallet. På midsommarafton klär vi stången kl. 10 och firandet startar kl. 15. Roliga lekar och
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femkamp utlovas. Enklare café och fiskdamm i Kulturstallet. Kontakta Anna Leander om du vill hjälpa
till på 0708-866989.
Nästa möte: 18/6-2015, kl. 19:00, i Kulturstallet.
Vid protokollet

My Blomqvist Olsberg

Justeras:

Hans Christiansen
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