Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2017-04-18
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Kassör: Anders Overland, Vägfogde: Royne Carlsson, Markfogde: Micke
Lindström, Sekreterare My Blomqvist Olsberg, Suppleant Roger Elfner
Frånvarande:
Suppleant Jennie Björk
Föregående protokoll:
Micke tar in offert vad det skulle kosta att återställa brunnarna i området efter önskemål på årsmötet.
Hasse och Ingrid Leander har haft ett första möte för att göra kartor var våra allmänningar finns i området. Arbetet
fortskrider.
Ekonomifrågor:
Alla hushåll med fastighet eller tomt i Älvnäs har fått fakturan för årsavgiften och sista betalningsdatum är den 2 maj för alla.
Budgeten är i balans.
Vägfrågor:
Royne har gjort en nybesiktning på Kolstrastvägen.
Hasse har en idé med ett mindre staket vid både Hedborgs Filial samt vid Gärdsmygskorsningen för att öka säkerheten för de
gående. Vi tar in offert på detta.
Vi gör ett försök att sänka hastigheten vid korsningen Flugsnapparvägen/Kolstrastvägen genom att sätta ut blomkrukor.
Markfrågor:
Vi har ett antal lutande träd vid Bofinksvägen som bör tas ner innan vintern. Vi utreder vem som fäller dessa träd
tillsammans med markägaren.
Två fastighetsägare har fått tillåtelse att ta ner två stora aspar som bävern hade gnagt på vid pumpstationen.
Czeslaw har grävt upp runt alla träden vid Körsbärsallén. På städdagen ska bra jord, gödsel, täckbark ihop med kantplast ner
vid alla träd.
Vi måste klassa om ett antal fastigheter. Detta i samråd med Lantmäteriet. Anders, Micke och Hasse tar ett separat möte om
detta.
Övrigt:
Vi förbereder uppgifter inför Städdagen lördagen 29 april. Alla fastighetsägare i Älvnäs , varmt välkomna kl 10 till
Kulturstallet denna dag för att städa fint i området. Efter städningen blir det korvmys vid Stallet.
På Valborg blir det brasa i fårhagen vid Kulturstallet om förutsättningarna är de rätta. Vi tänder då brasan vid 20-tiden.
Midsommarfirande äger rum som vanligt under ledning av Anna Leander. I år har vi en livs levande dragspelare, vilket blir
extra festligt. Vi söker någon som kan sköta fiskdammen!!
Vi planerar för Älvnäsfestivalen som blir lördagen den 26 aug. Vi välkomnar roliga idéer och tankar. Maila dessa till Hasse
eller Royne. Och om du vill hjälpa till med något som handräckning eller en egen aktivitet.

Nästa möte: 29/5-2017, kl. 19:00, i Kulturstallet.
Vid protokollet

Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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