Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2016-09-19
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Kassör: Anders Overland, Markfogde: Anna Leander, Sekreterare
My Blomqvist Olsberg, Suppleant Micke Lindström, Suppleant Roger Elfner
Frånvarande:
Vägfogde: Royne Carlsson, Suppleant Cecilia Speranta
Föregående protokoll:
Inget utestående
Ekonomifrågor:
Budgeten i balans. Vi har fått fakturan för asfalteringen, som blev större än budgeterat. Detta på grund av
tilläggsbeställningar.
Vägfrågor:
Vi ska ta in offerter för att kanske i framtiden asfaltera Svartmesvägen och Rödhakevägen (nedanför trappan mot
Gärdsmygvägen).
Ellevio ska förstärka elnätet på Talgoxevägen längs vattnet. Detta händer antagligen våren 2017. Vi kommer
kräva 100% återställning, även ur den estetiska synpunkten. Royne och Micke har löpande kontakt med Ellevio.
Czeslaw har röjt träd och sly på de ställen där sikten är skymd för trafiken i området och där fastighetsägare inte
själva tagit bort det, trots lapp i lådan. Dessa fastigheter kommer nu att få en faktura på arbetet. Vi har även hittat
fler fastigheter där sikten är skymd. Dessa fastighetsägare kommer att få information om detta i brevlådan.
En fastighetsägare på Älvnäsvägen vill flytta sin utfart så den hamnar mitt i Hedborgsbacken. Vi godkänner
frågan med stor tveksamhet ur säkerhetssynpunkt. Dock har vi ställt frågan till kommunen för att säkerställa vårt
beslut. Vi återkommer med definitivt besked.
Vi planerar att dra el till lekparken via närmaste fastighet på Näktergalsvägen. I samband med det permanentar vi
ett farthinder vid lekplatsen.
Markfrågor:
Fyra nya lampor i området är uppe och några elinstallationer är kvar. Lamporna planeras lysa de närmaste
dagarna.
Vi har återigen påmint, Ekerö kommun och Roslagsvatten, gällande odören kring pumphuset längst ut på
Näktergalsvägen mot Närlunda.
Vi är väldigt glada över att återigen ha får i hagen vid Kulturstallet. Vi räknar med fortsatt samarbete nästa år!
”Lilla Älvnäs”, vår nya lekpark, har börjat byggas till stor belåtenhet. Arbetet fortskrider i höst.
Övrigt:
Vi kommer att köpa in 10 klappstolar till Kulturstallet.
Vart tredje år gör vi Älvnäsfestivalen. Ett föreslag på datum är 26 augusti 2017.
Nästa möte: 26/10-2016, kl. 19:00, i Kulturstallet.
Vid protokollet
Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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