Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2018-08-14
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.
Vägfrågor:
En besiktning har skett på Talgoxevägen 27 där det ska byggas ett permanenthus av en
sommarstuga.
Royne har tagit in offert på att bredda den asfalterade cykelvägen i lekparken.
Royne har också fixat en kille att städa busskurerna och tömma papperskorgarna. Vi kommer att
anlita honom kontinuerligt att fixa med diverse i området. Papperskorgen i lekparken har tagits
bort permanent då den fylls efter bara några dagar, med bl.a. av bajsblöjor.
En skylt var den gamla Ångbåtsbryggan tidigare varit ska Hasse fixa.
Markfrågor:
Martin har byggt blomlådor till humlestörarna i lekparken. Nu finns det kaprifol i lådorna. Bären
ska inte ätas dock, då får man ont i magen.
Fastighetsägarna som äger en av bryggorna vid Busviken har haft problem med ungdomar som
”tar över” bryggan och vill därför sätta upp en grind. Det säger styrelsen nej till. Hasse ska istället
föreslå kommunen att bygga en kommunal brygga vid badstranden i Busviken.
Alla bryggor man kan nå utan att gå genom någons tomt får alla bada ifrån.
Körsbärspromenaden har växt igen och vi ska ta in offert på att rensa denna.
Ni som har pool, glöm inte att lägga över poolskyddet så inte barn eller djur ramlar i. Lagen
kräver skydd vid bassänger. Det är viktigt att du bygger poolen barnsäkert och har ett bra skydd
runt eller över den. Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare
än 20 cm. Lämpliga skyddsanordningar kan vara ett staket runt poolen som är minst 90
centimeter högt och som är barnsäkert eller ett godkänt poolskydd. Om du undrar över om din
pool uppfyller samhällets krav på säkerhet kan du få hjälp med denna bedömning av
stadsarkitektkontoret. Ladda ner informationsblad om barnsäker pool och trädgårdsdamm på
myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hämta publikationen på msb.se, Publ.nr
MSB248.
En besiktning i lekparken har gjorts och vi har fått några nedslag. Dessa kommer vi att rätta till.
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Övrigt:
Söndagen den 19 augusti kommer vi ha de flesta politiker på plats i fårhagen vid Kulturstallet där
Älvnäsbor får ställa frågor. Start kl 14. Alla har fått information i brevlådorna. Välkomna att sätta
press på våra lokalpolitiker med svåra frågor. Jennie och Hasse är moderatorer.

Nästa möte: 24/9-2018, kl. 19:00, i Kulturstallet.
Vid protokollet

Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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