Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2020-04-20
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Vägfogde: Royne Carlsson, Markfogde: Martin Forsslund,
Sekreterare My Blomqvist Olsberg, Suppleant Michael Bergman, Sam Bäcknäs och Lars Ekeling.
Styrelsemötet har skett via telefon under rådande Covid-19 pandemi.
Frånvarande:
Kassör: Anders Overland. (Michael Bergman ersätter Anders vid detta möte)
Föregående protokoll:
Micke har börjat kantskära på körsbärspromenaden.
De 10 nya gatlamporna är beställda och kommer i dagarna.
Ekonomifrågor:
Anders hälsar från sjuksängen att budgeten är i balans.
Vi har ännu ej skickat ut fakturorna för årsavgifterna till våra medlemmar, men den kommer snart i allas
brevlådor. Håll utkik efter denna fakturan och var snälla att betala i tid, då det är mycket jobb för styrelsen
att påminna alla.
Vägfrågor:
Vi ska fastställa busshållplatsens placering och permanenta farthindren på Älvnäsvägen vid rakan intill
Kulturstallet. Royne tycker bland annat att 2 refuger mittemot varandra blir bäst på ett ställe och på ett
annat blir det i zickzack. På ena sidan blir det lyktstolpar i mitten vid två av refugerna för att lysa upp. På
de andra refugerna blir det stolpar. Hasse har visat bilder till styrelsen på förslag på stolpar som han hittat
i England för ca 1600 kr/st. Vi tittar vidare på vilka vi kommer att använda.
Royne ska tillsammans med Martin rita ett förslag till oss i styrelsen att titta på.
Vi ska måla en vit linje på rakan (samma som nu finns på andra sidan) från nya körsbärspromenaden till
korsningen vid Koltrastvägen och Flugsnapparvägen så det blir en tydlig markering för avstigande från
bussen. Vid ett eventuellt snötäcke på marken, så finns det förhoppningsvis kvar i minnet hos folk.
I samband med att papperskorgarna töms i busskurerna plockas det även skräp i hela området. Det är bra
om alla hjälper till att hålla Älvnäs snyggt och rent så inte plast och skräp hamnar fel.
Under våren kommer vi att ta bort sly i området och snygga till allmänna ytor.
Czeslaws fru Birgitte håller på att måla det vita på busskurerna. Det finns en risk att vi behöver byta tak på
busskuren vid Hedborgs filial, då den verkar vara i dåligt skick. Hasse ska gå och titta på detta.
Vi har satt upp ett temporärt farthinder vid parkeringen vid lekparken för att få ner hastigheten. Det
hjälper dock inte i den utsträckning vi önskar. Hastigheten på mopederna har ökat markant till fullständigt
orimliga hastigheter. Så pass fort att My som bor mittemot lekparken inte hinner halvvägs fram till sin
grind för att prata med mopedåkarna, för då har de redan susat förbi för längesedan. Snälla, prata med
era barn som kör moped om detta, men också med deras vänner, om att det är fullständigt
livsfarligt för de allra minsta barnen när hastigheten går upp mot 70 km/h (!!!) förbi lekplatsen.
På grund av ovan nämnd hastighet genom Älvnäs, kommer vi att stänga grinden vid parkeringen vid
lekparken, för att på så sätt stoppa de allra minsta barnen som nu går rätt ut i gatan från den grinden. När
en parkerad bil står parkerad på parkeringsplatsen närmast grinden, syns inte barnen alls med sin korta
längd för de som kommer körandes inifrån Älvnäs.
Vi kommer nu att sättas upp en skylt i lekparken där besökare utanför Älvnäs uppmanas betala 20 kr per
barn och tillfälle samt ett Swishnummer, då kommunen inte ger oss det driftsbidrag som de en gång lovat.
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Markfrågor:
Det har inkommit en fråga om det är okej för styrelsen att ansöka om bygglov för en brygga mellan
farthindren på Talgoxevägen. Vi säger okej från föreningens sida, om den bryggan kan kunna nyttjas och
möjliggöras för så många medlemmar som möjligt. Vägföreningen vill dock se deras stadgar innan den
byggs och de får inte heller hyra ut en plats till någon som inte bor på Älvnäs. Flyttar man från Älvnäs får
man inte behålla bryggplatsen. Bryggplatsen kan dock medfölja ett eventuellt husköp.
Martin har fått svar gällande belysningsstolparna som inte är inkopplade vid Näktergalsv. och gångvägen,
från kommunen. Det betyder att vi kan flytta dem till utegymmet. Martin tar kontakt med Ellevio för att ev.
koppla bort strömmen.
Martin har pratat med Czeslaw att ta bort 2 döda träd längst ner vid Flugsnapparvägen, vid fotbollsplanen
och pumphuset. Vi ska hjälpas åt att ta bort resterna på Städdagen.
Ett träd har också fallit ner över ett av våra förråd vid Kulturstallet som Czeslaw nu tagit bort.
Vid Bofinksvägen i höjd med parkeringen och upp genom den lilla gångvägen upp till Domherrevägen,
finns en ensidig allé med 5-6 höga granar. Dessa önskar en boende ta bort. Vi har för ett antal år sedan sagt
nej till det, men Martin och Hasse ska göra en ny utvärdering.
Ett nedfallet träd på Bofinksvägen har redan tagits om hand av en boende.
På Rödhakevägen, finns några träd på baksidan av en tomt på berget som svajar betänkligt i vinden. En
granne har erbjudit sig att ta ner detta träd på Städdagen och det har vi sagt ja till.
Vid Lilla Busviken, inne i viken, börjar det bli många träd och sly, vi ska titta på hur vi kan rensa där. Vi vill
behålla de stora träden, men rensa de mindre och självklart i samråd med närmsta granne.
Hasse har tittat på Nya och Gamla Körsbärspromenaden, att det är olika kvalitet på träden. De som
levererat träden säger att det kan finnas 2 orsaker; att de antingen kan vara planterade för djupt, men
antagligen har de bara fått för lite vattnade under de senaste åren. Vi ska sätta vattensäckar i princip runt
alla träd. Vi ska också kapa bort de små skotten på körsbärsträden som sticker ut, och som nu tar kraft från
träden. Micke ska kolla med René i Björkbackens vattenförening om vi kan hitta ett lämpligt tappställe att
fylla en tank på, för att lättare kunna vattna Körsbärspromenaden.
Olle Viotti som bor mittemot nya utegymmet, undrar vad vi ska göra åt leråkern som blivit framför
gymmet. Vi vill inte göra en parkering där, då vi i så fall riskerar att få fler gäster utanför Älvnäs. Styrelsen
bestämmer att så gräs där istället och då spärra av på något sätt för att stoppa att bilar parkera där samt
styra människor som ska träna att endast gå på en del av den nysådda gräsmattan.
Hasse har åkt runt på olika utegym och tagit foto på texterna/instruktioner som rör varje redskap, för att
kunna sätta upp en manual vid respektive redskap, som en handledning. Vi kommer också att göra en
lättare variant på ett av redskapen (den som har 2 tyngre stockar som nu ska få två lätta och en tyngre).
Någon har också klagat på att redskapen sitter för högt. Vi skulle egentligen haft 10 cm bark på hela ytan,
men om vi ska lägga bark över hela ytan så kostar det 25000 kr. Vi funderar därför på att bygga trallar
framför redskapen istället, för att komma ner i pris. Czeslaw ska provbygga en som vi kan titta på, för att se
hur det kommer att fungera.
Dialog förs med 4 fastighetsägare på Talgoxevägen 19, 21, 23 och 25 för att köpa loss 10 meter vatten
framför varje tomt. Vi avser att ta in värderingsunderlag för att ta processen vidare för vidare beslut.
Övrigt:
Städdagen sker på lördag den 25 april klockan 10.00-13.00. Det blir ingen korvgrillning i år på grund av
Corona och bordet där alla får sina uppgifter kommer stå utanför Kulturstallet. Kom klockan 10 och få en
uppgift vid Kulturstallet och håll avståndet till varandra.
Observera att vi inte får lägga grus eller sten i säckarna, för då får vi inte tippa det på Skå
återvinningsstation. Självklart får man inte sätta ut sitt eget trädgårdsavfall som några gjort tidigare år. Det
får man på egen hand åka till tippen med!
Midsommar: Vi kommer att boka vår dragspelare och göra en Corona-anpassad midsommar. Vi
återkommer med mer info ju närmre datumet vi kommer.
Älvnäsfestivalen: Vi kommer att flytta den till nästa år då vi inte vet om vi kan fira den på det sätt vi önskar
på grund av Corona-läget.
Nästa möte: 12/5-2020, kl. 19:00, kanske på telefon som denna gång om Corona fortfarande jagar
oss.
Vid protokollet

Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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