Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2018-02-21
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Markfogde: Micke Lindström, Sekreterare My Blomqvist
Olsberg, Kassör: Anders Overland, Suppleant Jennie Björk, Martin Forsslund
Frånvarande:
Vägfogde: Royne Carlsson
Föregående protokoll:
Inget utestående
Ekonomifrågor:
Vi har gjort en budget för 2018 som Anders presenterar på årsmötet.
Vi har haft en hel del kostnader i samband med snöröjningen, vilket innebär att vi har mindre på kontot än
vanligt innan inkomsterna från årsavgifterna kommer in. Vi har en checkkredit om det skulle behövas,
(vilket vi inte tror) men den har vi inte behövt utnyttja på ca 5 år.
Vägfrågor:
Saltningen av Älvnäsvägen utförs av Lejas lastbilar i samband med att de kör kommunens del av
Älvnäsvägen. Den kostnaden har dragit iväg och vi kommer att återgå till samma entreprenör som kör
småvägarna att också köra Älvnäsvägen.
Om vi får vi okej på årsmötet att asfaltera Svartmesvägen och Rödhakevägen ner mot Gärdsmygsvägen,
kommer det att göras i mitten på april. Finansiering är ordnad till en lägre kostnad än tidigare.
Någon välte en av våra stora blomlådor och slängde den i diket någon gång mellan kl. 23 i lördags och kl.
10 i söndags. Blomlådan står på sin rätta plats igen.
Markfrågor:
Vi kommer att göra en besiktning av lekparken senare i vår.
Vi kommer antagligen ha två olika fårleverantörer i år. En ny fårhage planeras i så fall att öppnas vid
Lindqvist hörna. Båda fårleverantörerna tränar vallhundar.
Vi har fått en motion gällande utegym. Vi tar upp detta på årsmötet.
Det har kommit ett sammanträdesprotokoll från Ekerö Kommun med strandskyddsdispens och bygglov
för nybyggnad av förrådsbyggnad (ersättning) samt bygglov för utvändig ändring av pumphus på
fastigheten Älvnäs 1:1. Vid Björkbackens brygga. Styrelsen har inga synpunkter på detta.
Övrigt:
Städdagen är satt till den 28 april. Notera detta i era kalendrar! Vi behöver fler bilar med dragkrok för att
hjälpa till att samla skräp. Anmäl gärna ert intresse till: overland.anders@gmail.com
Nästa möte är årsmötet: 20/3-2018, kl. 19:00, i matsalen på Närlundaskolan. Välkomna alla
boende!
Vid protokollet
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My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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