Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2016-04-18
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Kassör: Anders Overland, Vägfogde: Royne Carlsson,
Markfogde: Anna Leander, Sekreterare My Blomqvist Olsberg, Suppleant Cecilia Speranta Suppleant, Suppleant
Roger Elfner
Frånvarande:
Suppleant Micke Lindström
Föregående protokoll:
Inget utestående
Ekonomifrågor:
Budgeten är i balans och godkänd sedan årsmötet. Räkningarna för årsavgiften till alla fastigheter är nu ute.
Vägfrågor:
Royne har gjort en besiktning av Domherrevägen 19.
Markfrågor:
Björkbackens båtklubb har rivit två av de gamla båthusen samt städat och rensat runt bryggan.
Vi har fått en förfrågan av Rödhakevägen 3B om att få köpa en bit av föreningens mark. Vi utreder frågan.
Fåren har flyttat till annan adress och det tycker vi är tråkigt. Om någon har en kontakt vars får vill bo i våra
vackra hagar i Älvnäs, kontakta Anna Leander på 070-886 69 89 eller på leanderanna@hotmail.com
Vi fick besök av advokat Andreas Joo, expert på trädfrågor, som guidar oss vidare om de olovligen fällda träden
vid Busviken och om hur vi går vidare.
Ett förslag på förlängning av Körsbärspromenaden har getts. Vi funderar på saken.
Boulebanan planeras att flyttas från lekparken till utmed Körsbärspromenaden.
Övrigt:
Styrelsen planerar inför städdagen som är lördagen den 23 april med start kl 10 i Kulturstallet. Vi hoppas att
många vill delta! Ta gärna med egen fika och redskap. Alla som jobbar får korv med bröd utanför Kulturstallet
med start från klockan 12.
Vi behöver frivilliga att vara eldvakter på Valborg 30 april. Anmäl ert intresse på Städdagen eller direkt till Anna
Leander på 070-886 69 89 eller på leanderanna@hotmail.com
Styrelsen planerar ett utskick till Älvnäs fastighetsägare om byggandet av vår nya lekpark. Vi välkomnar
sponsorer, både privata och företag, som får en plakett för sitt bidrag vid nya lekparken.
Nästa möte: 23/5-2016, kl. 19:00, i Kulturstallet.
Vid protokollet

Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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