Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2018-05-28
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. 29 påminnelser från årsavgiften har gått ut.
Vägfrågor:
Vi har asfalterat en del av Talgoxevägen och är inte helt nöjda med slutresultatet. En
slutbesiktning är dock inte gjord.
Det borttagna guppet vid Flugsnapparvägen/Koltrastvägen har gjort att de störande
vibrationerna i närliggande fastighet försvunnit.
En ambulanshelikopter som landade en sen natt på ängen på andra sidan av Kulturstallet gjorde
att en blomlåda flög iväg. Den är nu tillbaka på sin plats.
Den varma våren har ökat mopedåkandet och så även hastigheten. Känner ni igen vem som kör
för fort, ta kontakt med ungdomarna och/eller föräldrarna och prata direkt med dem om att
sakta ner.
Två skyddshinder vid busshållplatsen Hedborgs Filial har satts upp, samt ett nedanför
Hedborgsbacken på väg in till Näktergalsvägen. Det är viktigt att hålla låg hastighet uppför
Hedborgsbacken, samt att vara uppmärksam så du inte möter mötande trafik i fel körbana.
Hasse ska också spraya reflexfärg på skyddshindrena.
En tredje blomlåda kommer också snart att vara på plats.
Markfrågor:
En brygga vid Domherrevägen har renoverats och de har även informerat oss om att de rättat till
bojjar som isen flyttat på.
En fastighet har fått tillåtelse att ta ner en tall på Talgoxevägen.
En fastighetsägare har önskat köpa en del av vattnet framför sitt hus, en bit som inte allmänheten
kan gå på. Vi diskuterar frågan.
En milestone vid ingången till lekparken från Körsbärspromenaden finns nu på plats.
Några stolpar fattas och några bytas ut i Lilla Fårhagen.
Cheslaw ska titta över alla murar.
Den sista av våra gatlyktor kommer upp nu, högst upp på Rödhakevägen. 10 nya lyktor är
beställda.
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Övrigt:
Vi hoppas att fåren kommer innan midsommar!
Det blir sedvanligt midsommarfirande i fårhagen vid Kulturstallet. KL 19 kvällen innan lövas
midsommarstången. Kl 10 på midsommarafton sätter vi blommor på stången. Anna Leander med
dragspelare kör igång dansen och midsommarfirandet kl 15.00. Det blir också femkamp. Varmt
välkomna!
Nästa möte: 26/6-2018, kl. 19:00, i Kulturstallet.
Vid protokollet

Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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