Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2019-02-19
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. Anders går igenom årsbudgeten och det gångna årets utfall för styrelsen som
ska presenteras på årsmötet.
Vägfrågor:
Vi har haft två skyfall att ta hand om samt en hel del snöröjning. Vi har också fått transportera
bort snö till andra delar av Älvnäs. När det blir stora mängder snö prioriteras snöröjningen i en
viss ordning, vilket betyder att de tar de största vägarna först. Flera medlemmar har berömt och
tackat för det fina arbetet som våra snöröjare gör och det är kul. Tänk på att snöröjningsfordonet
inte kommer förbi de träd som hänger utanför tomterna och som är under 3 meter. Dessa måste
tas ner.
Arriva har kört ner vår Milestone och Hasse har försökt få tag på ansvarig på Arriva för att få ett
skadenummer, men mest fått otrevliga svar. Hasse undersöker vidare.
En boende på Domherrevägen 4 vill ha ett gupp i backen, men vi anser det vara ett olämpligt
ställe.
Markfrågor:
Ett träd på Talgoxevägen som står på vägföreningens mark föll över en bil på en tomt.
Vägföreningen tog bort trädet samt ett annat träd som hängde betänkligt. Skadeståndskrav kan
komma från bilägaren, men föreningen har en försäkring genom medlemskapet i REV
(Riksförbundet för enskilda vägar) som utreder kravet.
En förfrågan har kommit in från 4 fastighetsägare om att köpa loss 10 meter av vattenområdet
utanför deras fastigheter. Vi bestämmer att fastighetsägarna ska ta in tomtkartor från
lantmäteriet för att vi ska kunna ta ett beslut om det senare.
Polisen har lagt ner ärendet om de nertagna björkarna i Busviken. Vi avser att överklaga
ytterligare en gång.
Ö-partiet ska hjälpa oss med att få någon att reagera och göra någonting åt lukten från
pumpstationen för avloppsvattens strax utanför Älvnäs på gångvägen mot Närlunda. Många
fastighetsägare har klagat på den obehagliga lukten som ibland insveper deras grillning och
myskväll. Gående förbi pumphuset håller för näsan. Vi i styrelsen har vid upprepade tillfällen
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anmält och påpekat för Roslagsvatten olägenheten men de gör inget. De säger bara att det har
fallit mellan stolarna. Vi hoppas på mer kraft genom Ö-partiets agerande och påtryckning.
Övrigt:
Vi har fått in fyra motioner. Dessa presenteras i kallelsen till årsmötet.
Årsmötet blir tisdagen den 19 mars i Närlundaskolans matsal. Vi hoppas att alla
fastighetsägare i Älvnäs kommer. Varmt välkomna!

Nästa möte blir årsmötet: 19/3-2019, kl. 19:00, i Närlundaskolans matsal.
Vid protokollet

Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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