Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2020-05-12
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Vägfogde: Royne Carlsson, Sekreterare My
Blomqvist Olsberg, Suppleant Michael Bergman, Sam Bäcknäs och Lars Ekeling.
Frånvarande:
Ingen.
Föregående protokoll:
Ekonomifrågor:
Vår kassör Anders Overland har tyvärr gått bort efter en tids sjukdom. Suppleant Lars Ekeling
ersätter honom som kassör tills nästa årsmöte.
Hasse redogör därför för budgeten som är i balans. 28 av 278 fastighetsägare har betalat
årsavgiften. Dock är sista betalning först den 31 maj. Vänligen betala i tid, då det är mycket arbete
för styrelsen att påminna om utebliven betalning.
En fastighetsägare har klagat på årsavgiften via mail och Hasse har svarat att man betalar sin
årsavgift baserad på vilket typ av fastighet man har och/eller hur många hushåll som bor på
adressen. Två fastighetsägare har hört av sig och önskat höja sin årsavgift från fritidsboende till
permanentboende.
Vägfrågor:
Domherrevägen har varit avstängd i nästan 3 veckor och det kommer att fortsätta lite till, dock
vid ett annat nummer på samma gata.
En grävare har gjort märken på vägen upp på Blåmesvägen. Royne ska titta på det.
Royne berättar och visar hur vi ska flytta busshållplatsen på Älvnäsvägen närmare Madison
County-bron. Det kommer också bli två refuger på rakan utanför Kulturstallet, en nedanför
backen efter infarten vid Näktergalsvägen och den andra vid Madison County-bron. På refugerna
placeras stolpar med reflexer.
Bofinksvägen är den sista sträckan som vi ska asfaltera om. Detta gör vi i samband med att vi gör
refugerna på Älvnäsvägen. Offerten är på 160 000:-.
Markfrågor:
Eftersom Martin Forsslund avgått ur styrelsen ersätter vi honom med suppleant Michael
Bergman tills nästa årsmöte.
Vi ska flytta lampor till utegymmet. Dessa lampor kommer styras med en knapp som gör att det
lyser i 30 minuter, vilket gör att ingen lampa går av och på vid t ex rörelse.
Det har rapporterats att ett barn vid lek fastnat med huvudet vid gymmet, i hålet/öppningen vid
den stora bänken med en ramp ner. Det är inget ”fel” med utrustningen där, men Hasse ska sätta
upp en skylt att barn inte bör leka där obevakade utan målsmans sällskap. Prata gärna med era

1

barn att de inte ska leka där själv. Micke, nya markfogden har gjort en justering så att det inte är
möjligt att fastna med huvudet där igen.
Vår lekpark har fått en swishskylt, vilket visar sig fungera efter bara några veckor. Det gläder oss
så vi kan underhålla vår fina park. Hasse ska göra en ännu finare skylt av en vägskylt vi kommer
att plocka bort i samband med att vi gör refugerna.
Micke och Lars Ekeling, vår nya kassör, har gjort en stor insats med ogräsrensning på
Körsbärspromenaden. Micke har också inhandlat en vattentank för att lättare kunna vattna de
nya körsbärsträden.
10 lampor har kommit. 3 stycken planeras att sättas längs Älvnäsvägen mellan infarten till Älvnäs
och Gärdsmygsvägen. Vi kommer också sätta upp en lampa ca 75 meter in på Bofinksvägen
(ungefär mittemot parkeringen). 2 stycken lampor sätts upp vid de nya refugerna. Har ni
önskemål på placering av lampor, maila vår ordförande Hasse.
Det sitter en 30-skylt på fel sida av vägen, den planerar Royne ta bort.
Czeslaws killar är fast i Polen på grund av Corona, vilket gör att arbetet i området tar extra lång
tid då Czeslaw är ensam.
Asknäs och marken som hör till denna fastighet går ut på exekutiv auktion den 27 maj. Vi är lite
oroliga med vad som händer med Busviken, eftersom den marken ingår i köpet, samt hur marken
kommer att exploateras. Vi vet dock inte vad vi kan göra åt det.
4 fastighetsägare på Talgoxevägen vill köpa loss 10 meter vatten framför sina fastigheter. Det
började med att en bod stod för nära vattnet på en tomterna och därefter ville 4 fastighetsägare
på rad köpa loss vatten. Vi är oense i styrelsen om vilket pris som ska föreslås och Hasse och
Micke ska ta fram ett förslag baserat på 2 mäklares värderingar samt en liknande försäljning av
kommunen på Gällstaö och presentera det för styrelsen. My är dock osäker på om vi kan ta detta
beslut utan ett årsmöte. Det kan bli ett extrainsatt styrelsemöte innan det ordinarie i juni för att
prata vidare om detta.
Övrigt:
Styrelsen bestämmer sig för att skänka 3000 kr till Cancerfonden i samband med Anders
begravning.
Sam tar över sms-tjänsten efter Martin Forsslund.
Vi har fått en förfrågan av en boende i Älvnäs att starta café i Kulturstallet. Detta säger vi nej till
av olika anledningar. Dels vill vi inte ha den typen av slitage på byggnaden, men också att stallet
saknar både vatten, avlopp och toalett. I Corona-tider passar det inte heller, liksom att det
kommer medföra fler saker, till exempel att ängen blir en parkering och det vill vi inte.
Hasse ska ringa Bolagsverket för att plocka bort Martin och Anders ur styrelsen.
Enligt Hasse ska vi inte behöva ersätta de 2 suppleanter som nu blir ordinarie (kassör resp
markfogde) förrän nästa årsmöte.
Vi pratar om hur vi måste begränsa mailkorrespondens inom styrelsen då alla får över 100 mail
mellan varje möte, vilket blir icke hanterbart. Vi bestämmer oss för att vi ”sparar” all information
vi inte måste skicka till varandra tills vi ses och att de punkter man vill ta upp på nästa möte
mailas till My 1,5 vecka innan mötet (så de kan skrivas in i kallelsen). Mindre saker tas mellan
ordförande och den det berör (t ex markfogde) medan stora saker tas med alla.
Nästa möte: 9/6-2020, kl. 19:00, i Kulturstallet.
Vid protokollet

Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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