Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2017-08-08
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Vägfogde: Royne Carlsson, Markfogde: Micke Lindström, Sekreterare
My Blomqvist Olsberg, Kassör: Anders Overland, Suppleant Jennie Björk
Frånvarande:
Suppleant Roger Elfner
Föregående protokoll:
Inget utestående.
Ekonomifrågor:
Budgeten i balans.
Vägfrågor:
Två farthinder vid lekplatsen har asfalterats i sommar.
Vi har tagit beslut på att asfaltera Svartmesvägen och Rödhakevägen under våren.
Markfrågor:
Micke har fått tag på byggherren som dumpat rester av gräsmatta samt annat avfall nere vid Björkbackens brygga.
Detta är nu borta.
Ett träd är fällt på allmänningen vid Rödhakevägen som höll på att välta i blåsten.
Vi kommer att rensa diket längs Körsbärspromenaden. Vi har fått spons på maskinen av en boende i Älvnäs. Tack för
detta!
Arriva har återigen lyckats förstöra och välta vår Milestone vid infarten vid Älvnäs. Czeslaw kommer återigen att laga
den och fakturan skickas till Arriva.
Vi funderar på att plöja upp delar av fältet vid Näktergalsvägen/Älvnäsvägen för boende i Älvnäs att odla potatis på. Vi
söker en volontär som blir ansvarig för detta.
Hasse har haft ett möte med kommunen och bett om ett årligt bidrag för underhåll av lekparken, eftersom både
förskolor och barn med föräldrar utanför Älvnäs leker i parken. Vi har ännu ej fått besked.
Vår markfogde Micke Lindström ska i maj nästa år flytta från Älvnäs och ny markfogde väljs på årsmötet.
Övrigt:
Vår suppleant Roger Elfner ersätts från nästa styrelsemöte med Martin Forsslund, eftersom Roger flyttar från Älvnäs.
Alla boende varmt välkomna till Älvnäsfestivalen lördagen den 26 augusti. Dagsaktiviteterna startar kl 11.
Närlundaskolan säljer mat under dagen (insamling till skolresa) och vi har eget kafé inne i Kulturstallet. Det blir bland
annat ansiktsmålning mellan 11-15, man kan åka helikopter och gå roliga tipsrundor (både för barn och vuxna).
Älvnäsloppet startar kl 11.45 i fler klasser och alla barn mellan 4 och 14 år får medalj! Gammelbilsrace kl 13.45.
Därefter blir det paus mellan 17 och 19. KL 19 startar kvällen med kulinarisk mat från ”Mattias på Ekerö” och kl 20
startar bandet Popology. Vi behöver fortfarande många volontärer till Älvnäsfestivalen för att få dagen att
fungera. Anmäl er snarast till Hasse på: info@hanschristiansen.se.
Nästa möte: 18/9-2017, kl. 19:00, i Kulturstallet.
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