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Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2020-06-09 
 
 
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Tillfällig markfogde: Michael Bergman, 
Sekreterare My Blomqvist Olsberg, Tillfällig kassör: Lars Ekeling, Suppleant: Sam Bäcknäs 
 
Frånvarande:  
Vägfogde: Royne Carlsson 
 
Föregående protokoll:   
Inget utestående  
 
Ekonomifrågor: 
Budgeten i balans.  
Lars berättar att vi har fått in 1880:- i swish för besök i lekparken, vilket kommer att underlätta 
för oss av underhållet i parken, eftersom kommunen inte ger oss underhållsbidrag.  
Många fastighetsägare har betalat sin årsavgift till föreningen (vars sista betalningsdag var sista 
maj), men inte alla. Ni som inte har betalat, var snälla gör det omgående, så underlättar det 
vår kassörs arbete. 
 
Vägfrågor: 
Hasse och Royne ska träffa Asfalt-Tommy och gå igenom asfalteringen av refugerna och 
Bofinksvägen. 
 
Markfrågor: 
Czeslaw har byggt en trall på prov till redskapen vid utegymmet, vilket fungerar bra, så vi väljer 
att göra fler av dessa, istället för att fylla på med bark. Det blir billigare för föreningen. 
Micke ska ta reda på om man kan så en sommaräng runt Körsbärspromenaden och tar fram en 
offert på det. 
Micke vill ta fram mer info om att ha bikupor i Älvnäs, vilket är bra på flera sätt. Ta gärna kontakt 
med Micke om du kan och vet något om biodling. 
Micke ska också ta fram ett sommarschema på vattning, klippning och trimning i lekparken, 
utsidan av vägen vid Lindqvist hörna, Körsbärspromenaden mm. 
Hasse har fått pris av Hyltebruk på att ta fram en riktig skylt till Lekparken och vi ska fundera 
över justeringar av texten av swish-skylten. 
De fastighetsägare som undersökte möjligheterna att bygga brygga mellan farthindren på 
Talgoxevägen fick av kommunen information att ny ansökan om strandskyddsdispens måste 
sökas innan kommunen kunde bevilja brygglov trots att detaljplanen medger brygga inom 
området i fråga. Utsikterna för att beviljas strandskyddsdispen är låg. De har dock hittat en 
bryggruin på Talgoxevägen (som de inte vet vem den tillhör) och som de vill bygga ny brygga på. 
Kommunen har sagt att de då ska komma in med en ny ansökan 
Samma premisser gäller från vägföreningens sida som på aprils möte. Att vi säger okej från 
föreningens sida, om den bryggan kan kunna nyttjas och möjliggöras för så många medlemmar 
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som möjligt. Vägföreningen vill också 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. 
Lamporna på Näktergalsvägen som inte används eller fungerar. Kommunen vill inte kännas vid 
dem och Micke skulle kontakta Ellevio vilket han gjort. Ellevio ville då att vi skulle ta kontakt med 
kommunen, vilket Micke berättade att han hade gjort och att kommunen just inte ville kännas vid 
dem. Då blev Ellevio osäkra, ville återkomma men skulle också skicka sina egna elektriker. 
Fortsättning följer. 
Micke vill prova att lägga stenkross storlek 16 – 32 mm i vägrenen Älvnäsvägen från Hedborgs 
Filial nedåt till Gärdsmygsvägen. Förhoppningsvis ligger detta kvar vid nästa skyfall så vi slipper 
få ett djupt dike pga av all sand som runnit bort. 
De fastighetsägare på Talgoxevägen som uttryckt önskemål att få köpa vatten utanför sina 
strandtomter har inte accepterat vårt pris ännu. Vi avvaktar och ser hur det utvecklar sig. För att 
vi ska kunna ha ett eventuellt extra årsmöte ska alla parter vara överens. 
Pål Ross på Domherrevägen 17 har också visat intresse av att köpa vatten till sin fastighet. Pål 
har också önskat att köpa loss mark på sidan av hans tomt, ca 50 m x 4 meter för att räta ut sin 
tomtlinje som vetter mot, allmänningen av föreningens mark mot udden. Vi ger Ross uppdrag att 
ta fram all information om hur eller om detta ens är möjligt och röstar i så fall om detta på nästa 
årsmöte i feb/mars nästa år.   
Fåren kommer efter midsommar till stora fårhagen vid Kulturstallet. 

 
 

Övrigt: 
Det blir ett annorlunda midsommarfirande i år. Vi kommer att ha midsommarstång och 
dragspelare, men vi gör det Corona-style: 
Kvällen innan midsommar 18/6 kl 19 kläs stången med grönt under ledning av Anna Leander, för 
att på midsommarafton ca kl 10 klä stången med blommor. Dragpels-Lasse kommer att spela på 
4 olika ställen i Älvnäs under midsommarafton: Lindqvist hörna, vid Stallet, lekparken och 
bussvändplan. Han spelar ca 20 minuter på varje plats nånstans mellan kl 14-16. Lyssna efter 
härliga dragspelstoner och kom ut och mys. Om där är mer än 50 personer, backa och välj nästa 
spelplats.  
 
 
Nästa möte: 18 augusti 2020, kl. 19:00, i Kulturstallet. 
 
 Vid protokollet     Justeras: 
 
 
 
 
 
 
My Blomqvist Olsberg    Hans Christiansen 
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