Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2020-03-18
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Vägfogde: Royne Carlsson, Markfogde: Martin
Forsslund, Sekreterare My Blomqvist Olsberg, Kassör: Anders Overland, Suppleant Michael
Bergman, Sam Bäcknäs och Lars Ekeling.
Styrelsemötet har skett via mail då flera var sjuka.
Frånvarande:
Föregående protokoll:
Inget utestående
Ekonomifrågor:
Budgeten i balans.
Vägfrågor:
Royne planerar för asfaltsarbeten senare i vår som ska förbättra våra vägar.
Hasse har kommit med ett förslag till permantering av farthinder på Älvnäsvägen i form av
stående halvcirklar i varierande material. Dels slalomfunktion närmast busskur
Flugsnapparvägen/Koltrastvägen, och dels avsmalnande längre fram mot Hedborgsbacken. De
flesta förordar den här lösningen. Dock ska sägas att Martin förordar en lösning med två refuger
mot varandra vid busshållplatsen som då bilar en avsmalning och omöjliggör omkörning av buss
vid hållplats. Royne föreslår små halvmåneformade refuger istället för de stående hindren. Hasse
tycker det är ett bra alternativ och värt att prova. På varje liten refug placeras sedan en gatlampa.
Det som är viktigt i sammanhanget är att skydda de gående. Det görs under en längre sträcka på
Älvnäsrakan än ett hinder vid busshållplatsen.
Tanken är också att vi ska flytta busshållplatsen ca 30 meter från korsningen och förlägga
busskuren en bit ut på ängen så att bussen kan köra intill vägkanten utan att trycka in
resenärerna i busskuren. En tanke är att bygga en ny busskur i form av en kopia på
järnvägsstationen i Harry Potter.
När vi har vägmålare på plats som ska måla streck för de nya övergångställena ska vi också passa
på att märka ut fartguppen med någon form av markering. Exakt vilken är inte bestämt.
Skadegörelse på skylten vid bussvändplan har upptäckts. Har någon sett vem som har gjort det
vänligen hör av er till styrelsen.
Ett förslag, för att ytterligare stävja höga hastigheter vid lekparken, är att anlägga ytterligare ett
farthinder innan parkeringen från Älvnäs gård räknat. Vi undersöker om det är praktiskt möjligt
och tar upp det på nästa styrelsemöte. Under tiden ska vi försöka göra ett test med ett mobilt
farthinder.
Markfrågor:
Martin, Royne och Hasse tar en funderare på en plan för att dika och klippa gräs i kanter och
sluttningar vid våra grönområden.
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Den idé om förlängd gång och cykelbana som lämnades till kommunen från en fastighetsägare i
Älvnäs har också styrelsen bifallit genom att också skicka ett mail till kommunen och berätta att
vi stödjer det.
Styrelsen har beslutat att beställa tio nya gatlampor av samma sort som vi redan har tjugo av i
området.
Eftersom vi inte får något driftsbidrag av kommunen för lekparken bestämde vi att vi ska sätta
upp en skylt i lekparken som berättar för utsocknes att vi faktiskt har betalat lekparken själva
och att den i första hand är till för Älvnäsbor. Vi får hela tiden rapporter från närboende att det
kommer förskolor från bl.a. Närlunda och Brunna i stora grupper. Ordalydelsen på skylten filar vi
på.
I samband med det funderar vi på att sätta dit en skylt med vårt swishnummer där icke boende i
Älvnäs får betala för att vistas i vår lekpark.
Planerna för städdag, midsommar och Älvnäsfestival håller vi på med.
Michael Bergman har tagit på sig att hitta en lösning för att komma till rätta med ogräset på
körsbärspromenaden.
Övrigt:
Nästa möte är planerat till 20/4 2020 kl 19.00.
Plats: Hos Hasse
Vid protokollet

Justeras:

Hans Christiansen

Royne Carlsson
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