Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2020-08-18
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Vägfogde: Royne Carlsson, Tillfällig markfogde:
Michael Bergman, Sekreterare My Blomqvist Olsberg, Tillfällig kassör: Lars Ekeling, Suppleant:
Sam Bäcknäs
Frånvarande:
Ingen.
Föregående protokoll:
Inget utestående
Ekonomifrågor:
Budgeten i balans.
Vi har fått in totalt 232 betalningar via swish till lekparken, vilket vi är glada för och som kommer
att gå till underhåll av lekparken. Kommunen bidrar inte till detta.
Det är ett 30-tal fastighetsägare som fortfarande inte betalt årsavgiften (som hade sista
betalningsdag den 31 maj). Du som tagit en lång semester och glömt bort detta, var snäll att
betala in avgiften omgående.
Vi funderar också på att höja etableringsavgiften och tar beslut om detta på nästa årsmöte.
Vägfrågor:
Asfalteringen i området landade på 172 068:Några potthål och sprickor har fyllts och lagats. Royne har även bättrat på några övergångsställen
samt målat ett helt nytt. Det kommer också att målas ytterligare ett övergångsställe när man går
av bussen vid Kulturstallet, vilket kommer göra det säkrare. Blomlådorna kommer att tas bort.
Vi funderar också på att måla ”30” på asfalten på vissa vägar.
Micke och Lars har lagt ut grovt kross i diket vid Hedborgs Filial och kommer fylla på med mer.
På Domherrevägen har vägen skadats av en större grävmaskin. Tänk på att använda mindre
maskiner som inte skadar våra vägar. Det är du som fastighetsägare som blir ersättningsskyldig
om maskiner skadar vägen, maskiner som jobbar på din tomt och fastighet. När vädret är varmt
och asfalten är mjuk, blir det dessutom större skador.
På sikt blir det 2 lampor vid refugerna på Älvnäs-rakan och 3 lampor vid infarten på Älvnäsvägen
på höger sida om muren.
Det har kommit in önskemål om två hårda gupp på Näktergalsvägen i backen ner mot lekparken
från fastighetsägarna omkring och Royne ska titta på detta.
Busskuren på Flugsnapparvägen ska flyttas in mot ängen. Där ska göras en yta där folk kan stå
mer säkert och vänta på bussen. Läs i senaste Trumpeten om hur vi vill göra om busskuren till en
järnvägsstation i Harry Potter-stil.
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Markfrågor:
Utegymmet har kompletterats med ett antal trallar under alla redskap som behöver sådana samt
fotsteg där man måste nå högt upp. Vi har också sänkt balansgången, då den var onödigt hög. Det
finns också s k battle ropes för repträning.
Hasse beställer pelare till de nya refugerna samt en pelare för att sätta vid lekparken för att
hindra bilister att parkera olämpligt i hörnet.
Micke och Lars har rensat Körspromenaden och jobbar vidare med ättika där när ogräset
återkommer. Micke vill också fylla på med grus nu i höst och höja nivån.
Vi kommer också att harva ängarna vid nya Körsbärspromenaden, därefter bereda marken och
så en sommaräng under sensommaren/hösten.
Micke har kontakt med en biodlare som är sugen på att flytta sina bikupor till Älvnäs. Detta är vi
jätteglada för och ska försöka hitta en lämplig plats.
Vi har också tagit ner 3 dåliga träd på gångvägen vid Flugsnapparrevägen och Älvnäsvägen.
Vi funderar på att plocka ner träd vid Lilla Busviken, på den mark som tillhör föreningen.
6 granar har tagits ned på gångvägen mellan Bofinksvägen och Domherrevägen, på bekostnad av
fastighetsägaren.
Belysning vid utegymmet kommer snart att komma upp. Detta med en knapp som man trycker
på vid träning där och som ger ljus x antal minuter, istället för en rörelsesensor, som kan störa
grannarna runtomkring, då vi har mycket vilt som rör sig.
Diket på Körsbärspromenaden har Czeslaw och hans killar tagit hand om och fler diken i området
kommer att tas om hand när det är lite blötare i marken.
Micke har gjort en underhållslista på området som Czeslaw senare kommer att följa och ta hand
om.
En fastighetsägare på Koltrastvägen har frågat om att köpa loss vatten och Hasse har förklarat att
detta kommer vi att rösta om på nästa årsmöte.
Vi funderar på att ha en telefonkiosk i gammal stil med böcker som man kan byta i! Har du
kontakter på en gammal telefonkiosk, hör av dig till Hasse!

Nästa möte: 28/9 kl. 19:00, i Kulturstallet.
Vid protokollet

Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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