Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2018-09-24
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Vägfogde: Royne Carlsson, Markfogde: Martin
Forsslund, Sekreterare My Blomqvist Olsberg, Kassör: Anders Overland, Suppleant Jennie Björk,
Suppleant Michael Bergman
Frånvarande:
Ingen.
Föregående protokoll:
Inget utestående
Ekonomifrågor:
Budgeten i balans. Det är bättre resultat än förra året vid den här tidpunkten.
Vägfrågor:
Royne förhandlar om avtalet med Leja gällande snöröjningen och halkbekämpningen och det ska
läggas på 3 år.
Royne kollar också på om vi kan få bidrag från Transportstyrelsen gällande våra vägar.
Arriva vill att vi ska bort våra farthinder vid Hedborgs Filial, men Hasse anser att vi behöver
dessa för säkerheten för de som ska åka buss. Hasse kommer därför att ha ett möte med Arriva
och ansvarig på kommunen som kan tänka sig att eventuellt vara med och finansiera en annan
lösning.
Markfrågor:
Lamporna på Körsbärspromenaden. En lampa har lyst konstant och en har inte lyst alls. Detta
hoppas vi snart ska åtgärdas, då vi kommit på vad felet är.
Vi har fått erbjudande om att köpa den gamla smedjan som hörde till Älvnäs gård. Hasse tittar på
ärendet och kollar med kommunen om vi kan få bygglov att sätta upp den i anslutning till
Kulturstallet.
Hasse och Anders har efter gruppledarmötet vi hade i Älvnäs träffat Ö-partiet
för att lobba lite. Ö-partiet kunde inte vara med vid Kulturstallet men ville träffa oss en vecka
senare. Ö-partiet berättade att de ville ta över äganderätten på alla vägföreningar på Ekerö, som
Hasse argumenterade nej för. Men Hasse sa att då kunde de få ta över en del av våra kostnader
utan att vi gav bort bestämmanderätten, vilket gav gehör. Vi får se om det kan ge något. Ö-partiet
har endast 4 mandat i kommunen. De har dessutom bett att få en guidad tur i Älvnäs, för att
förstå hur vi arbetar med vår förening.
Övrigt
Lite kul servis från utförsäljningen från Återbruket finns numera i Älvnäs Lekpark.
Alla fel vi fick nerslag på i lekparken är nu åtgärdade, förutom att vi ska fylla på EU-sand
nedanför lilla rutschkanan.
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Kan någon hjälpa oss med att göra en ny hemsida av alvnas.se? Hör av er till
info@hanschristiansens.se
Har du något du vill ha med i nästa upplaga av Älvnästrumpet,, maila Hasse på
info@hanschristiansens.se
Nästa möte: 7/11-2018, kl. 19:00, hemma hos Michael Bergman, Rödhakevägen 5.
Vid protokollet

Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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