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Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2021-04-13 
 
 
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. Nu går inbetalningskorten ut för årsavgiften till alla fastighetsägare i området 
med sista betalningsdag 31 maj. Vänligen betala i tid så Lars slipper jaga eftersläntrare. 
 
Vägfrågor: 
Vi har grovsopat området.  
Domherrevägen kommer att bli avstängd, mellan 27 A och 27 B, under 2 veckor med start den 19 
april för omfattande arbeten med vatten och avlopp för nya fastigheter. Så under en period får ni 
ta andra vägen in eller ut från Domherrevägen. 
Vi kommer förmodligen att sätta upp fler korta stolpar och förlänga gångvägen på Älvnäsvägen 
vid infarten till Älvnäs. Observera att bilar inte får parkera där, det tål inte underlaget. 
När nya busshållplatsen utanför Kulturstallet är klar kommer Arriva kontaktas för att flytta på 
busstolparna. 
 
Markfrågor: 
Cyklarna i lekparken ska gås igenom och renoveras vid behov. 
Micke ska lägga singel i backen från Hedborgs och Gärdsmygsvägen. 
Potatis bör planteras innan vi anlägger en sommaräng vid Nya Körsbärspromenaden eftersom 
marken är för näringsrik just nu. Men det behövs sättas 750 kg potatis i mitten på maj, vilket 
betyder att 7,5 ton potatis är klar i början av hösten. Då kan hela Älvnäs komma och gräva upp 
sin egen potatis!  
Hasse och Micke ska kika på några björkar i tvivelaktigt skick. 
Micke har börjat med att rensa Körsbärspromenaden och vill döpa om den till Ogräspromenaden. 
Vi hoppar över namnbytet, med hejjar på Micke som tillsammans med Lars går all-in och tar hand 
om den på bästa sätt. 

 
Övrigt: 
Det blir Städdag i Älvnäs lördagen den 24 april med start kl 10.00 vid Kulturstallet. Vid ett bord 
utanför Kulturstallet kommer markfogde Micke Bergman sitta. Dit går du för att anmäla dig till 
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respektive städområde precis som vanligt. Enda skillnaden är att det sker utomhus, och att man 
håller avstånd, för att skapa säkerhet i fråga om smittorisk av Corona. 
 Vi har beställt två containrar som kommer att stå vid stora fårhagen och bussvändplanens 
parkering. Du som är i närheten av en container får gärna lägga föreningens säckar direkt i 
containern. Annars är det två släp, med Hasse och Lasse, som åker runt och samlar upp säckar. 
Säckarna får endast innehålla föreningens trädgårdsavfall i form av kvistar, löv, gräs etc. Inget 
grus, plast eller metall. 
I samband med att säckar hämtas upp delar vi ut dricka och något att tugga på. I år blir det ingen 
korvgrillning av säkerhetsskäl. 
Finns det grus på vägen som första sopningen har missat borsta ut det mitt på vägen så tar 
sopningsbilen upp det på måndag 26 april. 
Ta med de verktyg hemifrån som du kommer att behöva vid städplatsen. 
Förutom skylten vid Lindkvist hörna kommer det ut ett sms med påminnelse om städdagen. 
Respektera smittorisken och håll avstånd till varandra. Hoppas vi får en härlig städdag! 
 
P.S. Om det finns plats i containrarna på söndag eftermiddag, går det bra att lägga i privat 
trädgårdsavfall. Containrarna hämtas måndag. D.S. 
 
Nästa möte: 20/5-2021, kl. 19:00 via Zoom. 
 
 
 Vid protokollet     Justeras: 
 
 
 
My Blomqvist Olsberg    Hans Christiansen 
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