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Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2020-12-15 
 
 
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. Lars har tre fastighets- och tomtägare som inte betalt årsavgiften.  
Att det inte fallit någon snö än, gör att vi har mer pengar på kontot än vi brukar ha vid den här 
tiden. 
 
Vägfrågor: 
Vi har haft flera fiberdragningar och de som gjort detta har skött sig fint. 
Vi har haft en elektriker från Ekerö El på besök, som senast julafton kommer att dra igång ljuset 
på Älvnäsvägen vid farthindren samt på Körsbärspromenaden. Den gamla elen gick sönder när 
traktorn plöjde vår blivande sommaräng. En ny kabelränna är nerlagd nu. 
Hasse väntar in ett måttbesked för nya busskuren av Cezslaw för att kunna beställa okrossbar 
plexi. Fönster kommer att sågas upp för fönster i busskuren när Cezslaw är tillbaka efter 
julledigheten.  
Hasse kommer också maskera några lampor med mildare ljus och speglar i lamphuven. 
Snöröjning och saltning kommer med automatik om snön kommer. Royne har koll på det. 
 
Markfrågor: 
Vi grävde två gropar och la krossmaterial vid utegymmet för lyktstolparna, men hålen är nu 
vattenfyllda. Micke och Hasse försöker tänka ut en ny lösning på detta. Lyktstolparna är redan på 
plats och allt förberett, men dessa kommer antagligen upp först till våren. 
Micke har plöjt och förberett för sommaräng vid Körsbärspromenaden för att så i vår. 
Vi funderar på en bra plats för bikupor och har kommit fram till att bästa platsen är mellan 
Kulturstallet och gymmet.  
Hasse beställer några fler av de kortare stolparna vi satt upp, innan brexit gör dem dyrare. 

 
Övrigt: 
 
Diskussioner pågår om vi ska behålla eller öka årsavgiften liksom etableringsavgiften. Blir det 
ändring sker det på årsmötet. 
 



 

 2 

16 mars 2021 blir det årsmöte, antingen digitalt eller i Närlundaskolans matsal, beroende på hur 
rekommendationerna för pandemin råder. Då vi ska rösta om vi ska sälja vatten och/eller tomter 
som tillhör vägföreningen. Viktigt att alla boenden deltar. Boka in detta redan nu i era 
kalandrar. 
 
 
Nästa möte: 26/1-2021, kl. 19:00, antagligen via Zoom. 
 
 
 Vid protokollet     Justeras: 
 
 
 
My Blomqvist Olsberg    Hans Christiansen 
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