Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2020-02-03
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Vägfogde: Royne Carlsson, Markfogde: Martin
Forsslund, Sekreterare My Blomqvist Olsberg, Kassör: Anders Overland, Suppleant Michael
Bergman
Frånvarande:
Suppleant Jennie Björk
Föregående protokoll:
Inget utestående
Ekonomifrågor:
Budgeten i balans. Anders går igenom årsbudgeten för styrelsen som alla Älvnäs-bor kommer att
få i brevlådan inför årsmötet. Detta kommer också att presenteras på årsmötet.
Vägfrågor:
Royne planerar för asfaltsarbeten senare i vår som ska förbättra våra vägar.
Royne visar styrelsen en ritning på förslag för ytterligare ett övergångsställe samt refuger och
flyttad busskur vid Älvnäsvägen. Han ska ta fram en offert på detta.
Markfrågor:
Vi diskuterar hur vi på bästa sätt kan hålla bort ogräset på Körsbärspromenaden sommartid, men
kan inte helt komma fram till en bra och vettig lösning. Har vi en expert på detta område i Älvnäs,
ta gärna kontakt med vår markfogde Martin Forsslund eller ordförande Hasse Christiansen.
Vi har fått in en motion gällande underhållet runt några av våra vägrenar som vi i styrelsen håller
med om. Denna motion kommer att komma tillsammans med kallelsen till årsmötet i allas
brevlådor.
Det är roligt att se att så många använder och uppskattar nya Körsbärspromenaden. Vi planerar
att flytta staketet i lekparken inåt mot parken någon meter, så man kan fortsätta
Körsbärspromenaden utan att behöva gå in i lekparken och då även ta bort grinden som finns på
samma sida där nu.
En medlem har från styrelsen fått bifall, att till kommunen inlämna förslag om gång- och cykelväg
med början vid Lindkvists hörna. Den tänkta sträckningen är på ängssidan från busshållplatsen
och vidare bort parallellt med Gärdsmygsvägen mot Närlunda. Det nya stråket skulle då ansluta
till befintlig gång- och cykelväg från Brunna.
En fastighet på Rödhakevägen, vid Stureplan, har meddelat Martin om en rotvälta som de tagit
hand om, och berättar samtidigt om fler träd vi bör ta hand om på grund av dålig kvalitet.
Suppleant Michael Bergman har tagit kontakt med Telia om kvarlämnade stolpar utan funktion,
men ännu inte fått svar.
Utegymmet är inte helt klart än, så om det används, sker det på egen risk.
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Övrigt:
Hasse har återigen haft kontakt med kommunen som vägrar att ge oss ett bidrag för lekparken,
vilket är upprörande. Det är fler än bara Älvnäs-bor som besöker vår fina lekpark, av den enkla
anledningen att Ekerö saknar lekparker som är roliga. Lilla Älvnäs Lekpark har besök av både
förskolor och privatpersoner, vilket leder till stort slitage samt att mycket går sönder och också
försvinner. Hasse kommer att fortsätta detta ärende.
Hasse har också protesterat gällande den höjda sopkostnaden till kommunen.
Nästa möte är årsmötet onsdagen den 4 mars 2020 kl 19.00.
Plats: Närlundaskolans matsal.
Vi hoppas att se många Älvnäs-bor på årsmötet.
Vid protokollet

Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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