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Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2020-11-18 
 
 
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 är i balans.  
Det är 7 fastighetsägare som inte betalat årsavgiften. Lars har delat ut påminnelser direkt i 
brevlådorna och dessutom knackat dörr.  
Refugerna blev något dyrare än vad vi ville. 
Det dimper in swish för lekparken varje dag som vi kan använda till underhåll. 
 
Vägfrågor: 
Vi har målat i asfalten vid promenadstråket vid Älvnäsvägen. 
Vi har några el och fiber-dragningar som är igång löpande till nya fastigheter. 
Vid nya promenadstråket på Älvnäsvägen har ett antal fordon tyngt ner stenen och det har 
bildats hjulspår, det behöver fyllas på med mer grus. Det har fastighetsägaren som har byggt vid 
Älvnäsvägen lovat att rätta till. Vatten stannar också vid vägbulan och rinner ut mot ängen och vi 
funderar på ett galler eller liknande som kan leda vattnet på ett bättre sätt. 
René Lindholm har hjälpt oss och undervisat oss i hur lampor strålar, då vi fått lite klagomål på 
att de nya lamporna är för starka. Hasse har testat med lite olika saker för att minska det skarpa i 
ljuset, bland annat Opalfilm. Har man en reflektor uppe i lamphuven får man också mest ljust på 
marken. Vi försöker hitta en lösning. René ska kolla upp en speciell lampa som strålar mest uppåt 
och ska återkomma om det. 
Vi ska också sätta fler reflexer på refugerna så bilister ser bättre i mörkret. 
Betongplattan är gjuten i nya busskuren vid Flugsnapparvägen och Hasse har lagt ner räls i 
betongplattan eftersom det ska bli en tågstation. Kul! 
Stigen över stora fårhagen, den blir lerig i båda ändar vid blött väder under vissa årstider, först 
och främst närmast Domherre. Vi funderar på att ”skala av” översta lagret på marken och lägga 
dit större stenar. Hasse ska ta fram offert på det. 
 
Markfrågor: 
 
Micke har pratat med ytterligare en elektriker som inte heller har hört av sig.  
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Plöjningen ska göras denna vecka och Micke hoppas att det ska bli gjort. Samma kille ska också 
komma och harva i år och strö sommaräng nästa år. 
Flera träd föll vid Birgitta Juhnestams tomt på Näktergalsvägen vid ovädret vi hade. En 
torkställning gick också i bitar. Vi har tagit hand om träden och boenden har via sms fått 
erbjudande om att hämta bra virke. 
 

 
Övrigt: 
 
 
 
 
Nästa möte: 15/12-2020, kl. 19:00, via Zoom p g a pandemin. 
 
 
 Vid protokollet     Justeras: 
 
 
 
My Blomqvist Olsberg    Hans Christiansen 
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