Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2020-09-28
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 är i balans. Totalt 350 betalningar har kommit in till lekparken sedan vi satte upp
Swish-skylten, vilket vi använder löpande till underhåll.
Flertalet boende i Älvnäs har inte betalt årsavgiften och nu går påminnelser ut från Lars. Flertalet
inbetalningar har ingen avsändare, så får du en påminnelse men ändå betalt, kan du bara styrka
din inbetalning till Lars.
Vägfrågor:
Royne har grävt kabelrännor för elen och nu kommer det snart en elektriker till våra nya lampor
i området.
En ny lampa har satts upp vid Bofinksvägen, nära Busvikens parkering samt ytterligare en lampa
på Domherrevägen. Det blev totalt 8 stycken när man räknar med de 4 lamporna vid infarten och
de 2 lamporna vid de nya refugerna. Vi har beställt en skylt som talar om att det endast är en
gång- och cykelväg med stoppförbud för bilar utmed Älvnäsvägen där vi har breddat vägrenen
från Lindkvist Hörna.
Hasse har gjort en ny Stureplansskylt, en skylt till Domherrevägen 4A-I (Bostadsrättsföreningen),
samt en Anderstorpskylt vid Anders Overlands hus.
Markfrågor:
Elektrikern som skulle satt upp lamporna med timer vid utegymmet, höll plötsligt inte sin
överenskommelse och kunde komma, så Micke letar ny elektriker. Det är bland annat lampor
som ska flyttas från ett ställe till ett annat.
Personen som skulle harva hade plötsligt inte heller tid. Vi söker någon i området som känner en
bonde som kan hjälpa oss. Ta kontakt med Micke om du känner någon.
Vår kontakt som har bikupor vill gärna flytta hit bikuporna först till våren. Vi funderar på en plats
mellan utegymmet och fårhuset.
Micke ska ta kontakt med en grävare som kan jämna till marken i lilla fårhagen. Kanske väljer vi
att har får även där, eller så blir det en ny lekyta. Oavsett så behöver marken jämnas till.
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Czeslaw har lagt mer sand i sandlådan i lekparken och vi ska fylla på med mer EU-sand utanför
affären Hedborgs Filial.
Ny skylt till lekparken är gjord men Hasse väntar på ställningen.
Vi tittar på om vi ska måla en linje i asfalten intill nya gångvägen på väg in i Älvnäs för att
markera att det är en gångväg.
Planen är att vår nya busskur vid Stallet ska bli klar i år! Hasse har många roliga idéer han bollar
med styrelsen, inklusive en kul ”boklåda” på ännu obestämd plats.
De som bor närmast grustaget har fått ett brev från NCC om att de vill förlänga sitt kontrakt i 10
år till. Några boende runt omkring med Sam i spetsen, skrev då ett brev till NCC att de ville att de
skulle samarbeta med Polisen gällande motocross-problemet vi har. Alltså att grustaget används
hela tiden till olaglig motorcross-körning. I brevet stod också att de ville att NCC skulle sätta en
stoppskylt vid intaget, eftersom de tunga fordonen inte tar hänsyn till cyklister som kommer
cyklandes längs cykelvägen som korsar. De skrev också en önskan att NCC ska asfaltera en längre
bit mot vägen sett, så det inte kommer en massa gegg ut på vägen vid dåligt väder. Inget svar på
det hittills.
Nästa möte: 18/11, kl. 19:00. Hemma hos Micke Bergman, Rödhakevägen 5.
Vid protokollet

Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen
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