Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2017-02-21
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Kassör: Anders Overland, Markfogde: Anna Leander,
Sekreterare My Blomqvist Olsberg, Suppleant Micke Lindström, Roger Elfner
Frånvarande:
Suppleant Cecilia Speranta, Vägfogde: Royne Carlsson
Föregående protokoll:
Inget utestående
Ekonomifrågor:
Budgeten är i balans.
Vi har bytt leverantör på fastighetsregister som ligger som underlag för debitering och därmed fått en tredjedel
av kostnaden.
Beträffande avgift för Domherrevägen 4 kommer vi att framöver debitera full avgift per hushåll.
Observera att de tidigare inbetalningskorten kommer att ersättas av en traditionell faktura.
Vägfrågor:
Placering av farthindret vid busskuren vid Flugsnapparevägen stör fastighetsägare i närheten. Frågan
diskuteras vidare.
Ett eller två farthinder kommer att placeras runt lekparken. Vi uppmanar återigen föräldrar till ungdomar med
moped att prata om att farten är på tok för hög förbi lekparken. Vid lekparken kör man max 10km/h. Gäller
alla.
Man kommer att förstärka elnätet i Älvnäs och vissa delar av Talgoxevägen kommer att grävas upp. Detta
kommer med största sannolikhet att hända under våren. Vi kommer att informera de som ska gräva var våra
sommarvattenledningar och elledningar går.
Markfrågor:
Ytterligare 2 lampor kommer att placeras längs med Talgoxevägen.
Det kommer att skickas ut en survey (ett frågeformulär) via vår sms-tjänst för att tycka till om belysningen i
området. Samma utvärderingslänk kommer att ligga på hemsidan. Vi ber alla att svara på enkäten. Har du inte
anmält ditt mobilnummer, gör det till Mikael Lindström, m-lindstrom@telia.com
Polisens förundersökning angående skadegörelse av björkar vid Busviken är nu klar och har överlämnats till
åklagare.
Övrigt:
Styrelsen kommer att skicka en uppmaning till ordföranden i alla båtklubbar i Älvnäs om att sätta upp en skylt
vid bryggan om att det är svag is på grund av man använder sig av pump periodvis för att hålla det isfritt och
skydda bryggan. En uppmaning: Varning svag is. Skylten ska sitta där vintertid.
Städdagen är satt till lördagen den 29 april. Start kl 10 i Kulturstallet.
Nästa möte är årsmötet: 14/3-2017, kl. 19:00, på Närlundaskolan. Alla är varmt välkomna!
Vid protokollet

Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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