Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2019-05-13
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Vägfogde: Royne Carlsson, Sekreterare My
Blomqvist Olsberg,, Kassör: Anders Overland, Suppleant Jennie Björk, Suppleant Michael
Bergman
Frånvarande:
Markfogde: Martin Forsslund
Föregående protokoll:
Inget utestående
Ekonomifrågor:
Budgeten i balans, men vi har många obetalda årsavgifter, sammanlagt 40 st på en summa av
174 340 kr. Toppen om ni alla försöker betala i tid. Det underlättar jobbet för vår kassör.
Vägfrågor:
Royne ska fylla i lite potthåll i asfalten på våra vägar och har beställt kall asfalt som han ska fylla
på tillsammans med Czeslaw.
Royne ska även sätta ihop en lista på vilka vägskyltar vi ska ha i området.
Markfrågor:
1 lampa önskas sättas upp på gångvägen i backen upp till busshållplatsen Hedborgs filial, vid
själva gångvägen.
Bakom stallet utefter vägen finns nu en inhägnad som är en ny plats för barn att leka på, efter
önskan om detta på årsmötet. Alldeles snart kommer också en trappa som hör till nya lekplatsen.
Får-tjejerna kommer i veckan och förbereder för att fåren ska komma.
En fastighetsägare ville lägga ett flotthus på vattnet som tillhör föreningen. Detta har styrelsen
sagt nej till, dock får flotten ligga utanför egen tomt.
En annan fastighet vill köpa loss en del av vägföreningens vatten och ska återkomma med all
fakta från Lantmäteriet innan vi kan ta beslut om detta.
Hasse har förhandlat om ett befintligt utegym som saknar två av sju delar men och andra sidan
får vi utegymmet utan kostnad. Vi får bara betala för kostnaden att bereda marken, gjuta och
bygga upp gymmet. Till det har vi en kostnad för att täcka marken med bark. Detta gör att
kostnaden halveras mot för det tänkta utegymmet som röstades fram på årsmötet. Utegymmet
kommer att sättas upp efter semestrarna.
Underhållsbidraget till lekparken. Nu har kommunen lastat över frågan från Tekniska till Kultur
och Fritid så frågan står ganska still.
Vi ska räkna på att förlänga Körsbärspromenaden bort till busshållplatsen Flugsnapparvägen
och av många ett efterlängtat, säkert övergångsställe.
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Övrigt:
Hasse funderar på att placera ut rolig konst i området och undersöker om vi kan hitta konstnärer
som vill låna ut sin konst till oss. Hasse funderar också på en digital skylt i området där vi kan
informera om olika saker som gäller för oss i Älvnäs.

Nästa möte: 11 juni kl 19 i Kulturstallet.
Vid protokollet

Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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