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Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2021-05-20 
 
 
Närvarande: Ordföranden: Hans Christiansen, Tillfällig markfogde: Michael Bergman, 
Sekreterare My Blomqvist Olsberg, Tillfällig kassör: Lars Ekeling. 
 
Frånvarande:  
Vägfogde: Royne Carlsson, Suppleant: Sam Bäcknäs 
 
Föregående protokoll:   
Inget utestående  
 
Ekonomifrågor: 
Budgeten i balans.  
 
Vägfrågor: 
De har asfalterat på Domherrevägen 27 och det blev bra. 
Ellevio vill förstärka elnätet vid Talgoxevägen 26 och de kommer därför att gräva där.  
Micke, Royne och Hasse planerar att bredda och asfaltera båda sidor av vägen mellan 
busshållplatsen Hedborgs Filial och Gärdsmygskurvan. De tar fram flera offerter på det. 
 
Markfrågor: 
Micke och Hasse har tittat på en björk på Talgoxevägen som ser risig ut. Micke ska tillsammans 
med en medlem i föreningen göra en inventering av dåliga träd.  
Potatis har kommit för att planteras och en bonde är fixad för att hjälpa till med detta vid Nya 
Körsbärspromenaden. Potatis kommer att sättas i slutet på maj vid lämpligt väder. Micke har 
förhandlat ett bra pris på potatis på 6,90 kilot, en tredjedel av priset. Härligt Micke! Vi sätter 
potatis för att få bästa möjliga blomsteräng på samma plats och de fröerna sätts i höst. Nästa 
sommar har vi förhoppningsvis en härligt blommande äng där. 
Micke, Lars, My och några boende i Älvnäs har plockat sten där vår blomsteräng ska sås, så vi inte 
skadar bondens maskiner. 
Vi har ett företag i Älvnäs, Queen Bee med Johanna i spetsen, och hon ska hjälpa oss med att 
klippa Körsbärspromenadens träd på sin semester. Vi tackar och bockar! 
Båten i lekparken ska målas om och några rutor har lagats. Röda stugan ska målas inuti. Andra 
detaljer renoveras. Ny sand har kommit till sandlådan samt fallsand runt bussen, gungorna och 
runt byggnaderna. 
Fåren kommer till oss i månadsskiftet – det är roligt tycker vi! 
5-6 körsbärsträd ska planteras vid infarten till Älvnäs bakom muren.  

 
Övrigt: 
Vi kommer inte kunna ha ett traditionellt midsommarfirande. Vi har flera olika scenarion, men vi 
tror att det landar i att vår dragspelare Lasse Almqvist och Anna från Älvnäs kommer att 
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cirkulera i området enligt ett tidsschema. Håll utkik på hemsidan om exakt info och se till att du 
är ansluten till vår sms-kedja, så du får information i tid. 
Årsmötet kommer med största sannolikhet hållas vid Kulturstallet tisdagen den 15 juni. Du tar 
med dig din egen numrerade stol och vi placerar dig med x antal meter mellan stolarna enligt 
restriktionerna. Om smittspridningen skulle öka eller om restriktionerna skulle ändras, får ni 
information via hemsidan och via sms om hur vi gör.  
En boende i Älvnäs har startat en sluten grupp på Facebook som heter ”Älvnäs Community”. Gå 
gärna med i den för gemenskap och glädje. 
 
Nästa möte: ÅRSMÖTET tisdagen 15 juni kl 19:00, vid Kulturstallet. 
 
 
 Vid protokollet     Justeras: 
 
 
 
My Blomqvist Olsberg    Hans Christiansen 
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