Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2019-09-25
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Markfogde: Martin Forsslund, Sekreterare My
Blomqvist Olsberg, Kassör: Anders Overland,
Frånvarande:
Vägfogde: Royne Carlsson, Suppleant Jennie Björk, Suppleant Michael Bergman
Föregående protokoll:
Tallen i föregående protokoll är nertagen.
Ekonomifrågor:
Budgeten i balans.
Vägfrågor:
Gatuskyltarna och stolparna ligger hemma hos Hasse och Cezlaw kommer att börja att sätta upp
dem snarast.
Nya vägskyltar i aluminium är beställda till lekparken, då samtliga av de gamla har knäckts.
Farthindren vid Hedborgs Filial kommer att renoveras efter att de blivit påkörda flertalet gånger.
Hastigheten går fortfarande alldeles för fort på våra små vägar, både av bilar och mopedister. Det
går speciellt fort för våra unga mopedister förbi lekparken. Små barn springer rakt ut från
lekparken och inget fordon, litet som stort, kommer att hinna stanna om man kör fortare än 10
km/h där om detta sker. Vi ber er återigen alla Älvnäs-bor att köra saktare och framför allt tala
med era ungdomar som kör moped. Inklusive deras vänner som kör moped.
Styrelsen diskuterar speciellt hörnan Älvnäsvägen – Näktergalsvägen där fordon som kör nerför
backen sneddar in på Näktergalsvägen i korsningen. För en tid sedan körde en moped omkull i
denna korsning för att han kom för fort och samtidigt mötte en bil. Högerregeln gäller i hela
Älvnäs. Vi bestämmer att sätta upp en spegel i denna korsning för att underlätta för alla.
För att kunna sätta upp lampan på Gärdsmygsvägen vid trädet behöver vi skära en skåra i
asfalten.
Markfrågor:
Vi ska förbereda för ”Nya Körsbärspromenaden 2.0”. Fundament till lyktstolpar är nu gjutna och
el ska dras från närliggande fastigheter. Vi ska gräva hål för träden som ska planteras och dessa
10 körsbärsträd är beställda och ska planteras i höst.
Alla platser för lyktorna är nu bestämda. Sammanlagt 9 nya lyktor kommer upp i området.
Hasse ska kolla upp en kostnad för att rensa Körsbärspromenaden som håller på att växa igen.
Hasse har beställt ett magnoliaträd till Lindkvists hörna.
Hasse ska nu staka ut var utegymmet ska stå och om några veckor sätter de igång och sätter upp
allt. Nathalie Sjöblom som är ansvarig för utformningen ska prata med Janne Björklund, som
sponsrar oss med stora delar av gymmet, för att berätta hur hon vill ha det.
Bussen har börjat byggas i lekparken. Kul!
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Vi diskuterar hur vi kan göra med alla träd och buskar i lekparken som trampas ner och förstörs
på olika sätt, men har inte kommit på en lösning. Kom gärna med förslag och idéer om hur vi kan
lösa detta.
Det förslag på kraftledning som skulle gått över vattnet över Busviken kommer istället att dras
från Södertäljehållet och över Helgö och till Älvnäs. Se kartan på Älvnäs hemsida.
Övrigt:
Vi planerar att återigen ta hit ett band till Kulturstallet. Håll utkik i Trumpeten! Nästa Trumpet
blir det ett extra tjockt nummer.

Nästa möte: 22 okt-2019, kl. 19:00, i Kulturstallet, om det funkar, annars meddelas annan
plats.
Vid protokollet

Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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