Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2018-06-26
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Vägfogde: Royne Carlsson, Markfogde: Martin
Forsslund, Sekreterare My Blomqvist Olsberg, Kassör: Anders Overland, Suppleant Jennie Björk,
Frånvarande:
Suppleant Michael Bergman
Föregående protokoll:
Inget utestående
Ekonomifrågor:
Budgeten i balans. Nu har alla utom en äntligen betalat sina avgifter. Anders har gjort ett stort
jobb med att åka runt på hembesök samt ringt till många som glömt sin avgift. Det noteras att
mycket tid läggs på styrelsen när avgifterna inte betalas, som kunde lagts på annat.
Asfalteringen av Svartmes- och Rödhakevägen blev 50 000:- billigare än planerat.
Vägfrågor:
Asfalteringen är klar på Talgoxevägen.
En buss körde sönder muren på en fastighet vid bussvändplan. Arriva är kontaktat.
Royne tar in offert för att eventuellt måla vita streckade linjer på våra fartgupp, så bilisterna inte
ska missa dem.
Några lampor på våra nya milestone vid busshållplatsen har stulits. Dessutom har bussen kört på
hindren vid Hedborgs Filial ett antal gånger. Beklagligt! Vi har framfört våra klagomål till Arriva.
Det sitter numera en lampa på Välkommen-skylten in till Älvnäs.
Markfrågor:
En fastighet på Talgoxevägen vill placera en friggebod närmare än 4 meter från vattnet, som
tillhör föreningen. Martin har tittat på ärendet och sagt okej om fastighetsägaren pratar med
samtliga grannar och dokumenterar allt och återkommer till oss med allt.
En trimmer ska inhandlas för att kunna hålla iordning på lekplatsen samt körsbärspromenaden.
Martin ska också titta på vad vi ska plantera på våra humlestänger i lekparken, antagligen
kaprifol.
Övrigt:
TACK för alla positiva reaktioner vi fått på att alla Älvnäsbor fått boken om Älvnäs i sina
postlådor. Älvnäsvandringen drog 37 personer. Ett lyckat evenemang och mycket uppskattat.
Vi kommer ha ett speakerscorner vid Kulturstallet i augusti där alla lokala politiker får komma
och berätta vad de vill göra för Älvnäs och för Ekerö. Vi återkommer om datum.
Midsommarfirandet var som vanligt välbesökt med ca 250 personer. Anna Leander höll i dansen
tillsammans med dragspelaren Lasse Almqvist till allas glädje. Oturligt nog välte
midsommarstången av blåsten och anledningen var att änden var rutten. Vi kommer
säkerhetsställa att stången är i gott skick till kommande år.
Fåren är tillbaka i våra hagar.
Nästa möte: 14/8 kl. 19:00, i Kulturstallet.
Vid protokollet
Justeras:
My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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