Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2021-03-16
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:
Priset på villor på Ekerö har höjts sedan prisbilden på vatten sattes av styrelsen med hjälp av mäklare, men
styrelsen har valt att behålla priset tills vi vet hur röstningen av sälj av vatten går på årsmötet går och tar
ett nytt grepp då.
Ekonomifrågor:
Budgeten i balans.
Årsavgiften kommer snart att skickas ut till samtliga boenden. Vi har inte för avsikt att höja avgiften i år,
men vi debiterar avgiften redan nu trots att vi har årsmötet i juni, så flödet blir rätt i kassan. Ha koll på när
inbetalningskorten kommer i lådan och vänligen betala i tid.
Vägfrågor:
Vi brukar ha grovsopning på våra gator innan städdagen och en finsopning efter städdagen. Dock blir
grovsopningen antagligen lite tidigare i år (lite beroende på väder).
Markfrågor:
Vi ska så sommaräng vid Nya Körsbärspromenaden och Micke har kollat upp vilka frön som är bäst samt
påmint mannen som ska harva att det snart är dags att så.
Taket är lagt på vår nya busshållplats (som blir en tågstation). Fasaden blir både i sten och trä, beroende på
väderstreck. Kul!
Vi ska undersöka om det går att köpa loss en meter mark av några fastighetsägare för att skapa en mer
skyddad gångväg på Älvnäsvägen mellan Hedborgs och Gärdsmygsvägen.
Övrigt:
Det blir städdag i Älvnäs 24 april med start klockan 10.00. Detta beroende på hur restriktionerna ser ut vid
tidpunkten såklart. Håll utkik på hemsidan om hur det blir. Utskick via sms kommer också att göras
gällande detta. Har du inte anmält dig till våra sms-utskick, maila sam@backnas.se (Sms skickas endast vid
viktig info – det kommer inga onödiga sms.) Detta år kommer vi med stor sannolikhet ha containrar för
trädgårdsavfallet för att underlätta för oss, då köerna till återvinningscentralens numera är väldigt långa.
Nästa möte: 13/4-2021, kl. 19:00, via Zoom.
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