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Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2021-01-26 via Zoom 
 
 
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. Alla har äntligen betalat årsavgiften.  
Flytten av lyktstolparna blev något dyrare än vi önskade.  
 
Vägfrågor: 
Den tunga trafiken till byggandet av olika fastigheter minskar så fort snön kommer. Men 
häromdagen hade vi ett totalt stopp under en lång tid och byggfirman hade inte heller satt ut 
några skyltar om det. Dock är det inte så många tomter kvar i Älvnäs att bygga på, så vi hoppas 
att bullret och trafiken snart ska minska. Överlag har vi varit förskonade att den tunga trafiken 
kör sönder våra vägar. 
Royne får många frågor gällande snöröjningen. Vissa vill ha snöröjning oftare, andra vill inte att 
vi sandar eller saltar alls och andra vill ha sandning ännu mer frekvent. 
Hasse har satt dit spegelplast på samtliga nya lyktstolpar samt justerat lamporna med ett filter 
som vi tror blev jättebra. Hasse har även köpt några extra speglar att använda framöver. Han ska 
sätta upp på fler ställen; lekparken, Talgoxevägen, två på Domherrevägen och två på 
Rödhakevägen. Micke föreslår att vi sätter några även på Körsbärspromenaden. 
Hasse har hämtat våra okrossbara glas som ska bli fönster till Järnvägsstationen som vi håller på 
att bygga. 
Hasse beställde 3 stolpar till innan årsskiftet, sådana som står bl.a. på Älvnäsrakan, så vi har nu 5 
st totalt. 
Hasse har träffat en handläggare från kommunen gällande det parkeringskaos som uppstår vid 
lekparken och de har haft ett möte i parken, så Hasse har kunnat visa hur det ser ut på plats. 
Handläggaren kunde själv se att det var ett problem. De talade om att sätta upp en Stopp-
förbudsskylt men de kommer kommunen inte gå med på. Men däremot att skicka dit 
parkeringsvakter vid vissa tider då parken är full för att punktmarkera.  
Vi sätter också upp en parkeringsskylt ”Parkering förbjuden – gäller hela Älvnäs”, för att 
förtydliga för gäster i lekparken att de ska välja att gå dit, då vi har hårt tryck speciellt på 
helgerna i parken. 
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Markfrågor: 
 
Hasse ska undersöka om vi kan få underhållsbidrag för den mark som kommunen äger i Älvnäs 
som vi underhåller, eftersom kommunen ger bidrag till Närlunda för samma sak. 
Vi fick sms av en boende i området att kassaapparaten i lekparken var lös. Tack för att ni 
informerar oss om när något är sönder i Älvnäs. Cezslaw åtgärdar detta. 
Utegymmet: Istället för att sänka ner lyktstolparna i groparna, så gjuter vi klumpar ”betong-
kasun” i vilka vi ställer fundamenten till lyktstolparna i. 
Lasse och Micke har hämtat stolpfundamenten och vi inväntar våren för att fixa det. 
Det blir tyvärr inga bikupor till Älvnäs. Bisamhällen dör överlag i världen och biodlarna är rädda 
för att flytta dem. Tråkigt, tycker vi! Har vi någon med kontakter som kan och vill hjälpa oss, ta 
kontakt med Micke. 
Vi vill plantera en gran i april vid infarten till Älvnäs, då den vi har nu endast är ditsatt. Att köpa 
en 3,5 meter lång Koreagran kostar ca 15 000:- inkl allt och den blir ca 6 meter hög. Vi ska vara 
noga med att någon är ansvarig för att vattna den, den första tiden. 
Micke vill göra finare vid gamla puben och gömma saker bakom huset. Vi ska också sätta dit ett 
nytt plank och måla det svart så det smälter in.  
Det saknas sand i lekparken, speciellt utanför Hedborgs Filial och Micke vill fylla på. Vi har också 
upptäckt att någon målat s k taggar inne i de olika husen i lekparken samt upptäckt mögel på 
insidan av Älvnäs Gård-huset.  

 
Övrigt: 
 
Vi ska ta reda på till nästa möte om vi kan ha ett årsmöte i mars eller ej, eller om vi kan skjuta på 
det på grund av pandemin. Då vi ska rösta om sälj av vatten i Älvnäs behöver vi ha ett möte där 
röstning fungerar på ett tillfredställande sätt. Vi återkommer om detta. 
 
 
 
Nästa möte: 16/2-2021, kl. 19:00, via Zoom. 
 
 
 Vid protokollet     Justeras: 
 
 
 
My Blomqvist Olsberg    Hans Christiansen 


