Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2019-06-11
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Vägfogde: Royne Carlsson, Markfogde: Martin
Forsslund, Sekreterare My Blomqvist Olsberg, Kassör: Anders Overland,
Frånvarande:
Suppleant Jennie Björk, Suppleant Michael Bergman
Föregående protokoll:
Inget utestående
Ekonomifrågor:
Budgeten är i balans med god ekonomi. 10 fastighetsägare har fortfarande inte betalt årsavgiften
till vägföreningen. Toppen om ni gör detta omgående.
Vägfrågor:
En grävare med metallarvfötter har gjort märken i asfalten på Talgoxevägen. Nu har vi försökt att
åtgärda detta på bästa sätt. Observera att det inte är tillåtet att köra sådana fordon på våra vägar,
utan de ska transporteras på ett separat fordon och ställas ner vid den fastighet den ska arbeta
vid. Är ni osäkra på vad som gäller, ta kontakt med Royne.
Listan på nya vägskyltar är klar och nu tittar Hasse och Royne på stolpar.
Markfrågor:
Martin har tittat på ett ställe på Rödhakevägen att sätta en lampa på och just där finns det redan
framdragen el. Den lampan har vi sagt ja till.
Det blir också en lampa vid gärdsgårdens hörn utanför Kulturstallet.
Martin och Hasse fortsätter att planera förlängningen av Körsbärspromenaden.
Övrigt:
Fåren har kommit till Älvnäs – jättehärligt tycker vi! Fåren börjar i Lilla Fårhagen vid lekparken
och går sedan vidare över till Stora Fårhagen. Vänta med att gå in i Lilla Fårhagen, för fåren är
inte vana vid den hagen än. Det är helt okej att gå in till fåren i Stora Fårhagen, (men man får
aldrig mata fåren med annat än gräs från hagen.)
Hasse har letat upp en ny midsommarstång (en tall) som anländer lagom till midsommarfirandet.
Gällande midsommarfirandet: Samling kvällen innan kl 19 vid Kulturstallet för att löva stången
tillsammans med Anna och Patrik. Kom gärna och hjälp till så de slipper göra det själva.
10.00 på midsommarafton klär vi stången vid fårängen. Klockan 15.00 startar firandet. Därefter
blir det lekar som förra året och underbara Anna Leander från Älvnäs leder dansen ihop med
dragspelaren Lasse Almkvist från bröderna Almkvist. Varmt välkomna!
Nästa möte: 20/8-2019, kl. 19:00, i Kulturstallet.
Vid protokollet
Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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