Styrelseprotokoll Älvnäs vägförening fört: 2022-01-24
Närvarande: Ordförande: Hans Christiansen, Vägfogde: Royne Carlsson, Markfogde: Michael
Bergman, Sekreterare My Blomqvist Olsberg, Kassör: Lars Ekeling, Suppleant: Sam Bäcknäs,
Jennie Björk, Anna Leander
Frånvarande:
Ingen.
Föregående protokoll:
Inget utestående
Ekonomifrågor:
Budgeten i balans och vår kassör Lars håller nu på med årsbokslutet.
Vägfrågor:
Vi har haft husleveranser i området. Vägfogden Royne tar alltid kontakt med fastighetsägarna när
detta sker, så allt löser sig på bästa sätt för transporter till och från fastigheterna intill.
Vi har en ny person på snöröjningen på Leja. Royne har löpande kontakt gällande detta med
ansvarig på Leja. I första hand tar de bussvägen, därefter backarna och allra sist de mindre
vägarna. Det är alltid lättare när vädret är bestående, men när temperaturen skiftar kan Leja
behöva sanda flera gånger på en dag.
Vi har upptäckt att det finns en ny väg från grustaget upp mot åsen. Kanske är det en ny in- och
utfart, vilket skulle vara positivt för oss i Älvnäs, men vi ska ta reda på mer hur det ligger till.
Markfrågor:
Vi ska ha nya cortenringar runt träden på Körsbärspromenaden som är större än de nuvarande.
Vägfogden Micke tittar också på några träd på väg ner till Björkbackens båtklubb som lutar
betänkligt.
Det finns träd och buskar som hänger ut från ett antal tomter i Älvnäs. Glöm inte att varje
fastighetsägare har ansvar för det som hänger ut från sin egen tomt ur trafiksäkerhetsskäl. Vi
kommer snart att gå ut med brev till de som inte har åtgärdat detta, med info om att
Vägföreningen kommer att kapa dessa, men skicka fakturan till fastighetsägaren.
Vägfogden Micke och Ordföranden Hasse kommer nu att plocka ner belysningen på granen vid
infarten till Älvnäs. Det har varit härligt juligt med granens ljus vid infarten!
Vi behöver en skedharv till vår kommande sommaräng och vår markfogde jobbar vidare på detta.
Micke ska titta igenom cyklarna i lekparken.
Vi ska ta fram en ritning på Ångbåtsbryggan som nu ska byggas längst ut på Svartmesvägen, så
Cheslaw kan börja bygga på den.
Papp och nockplåt har blåst bort på Roseman Bridge som vi ska åtgärda.
Någon har gjort hugg i bänken inne i Harry Potters busskur. Detta har åtgärdats nu.
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Försäljningen av vatten har gått trögt då Lantmäteriet behövde ett köpekontrakt för att kunna
agera, detta för att de ska kunna göra sin reglering. Genom en fastighetsägarens försorg i Älvnäs
har nu Lantmäteriet kommit med ett förslag på kontrakt till oss. I detta kontrakt ska vi göra lite
ändringar och så kan vi använda det som mall till de som vill köpa vatten.
Övrigt:
I slutet på februari kommer en kallelse gå ut i allas brevlådor till årsmötet. Preliminärt datum är
tisdagen den 29 mars. Dock vill vi se hur pandemin utvecklar sig och risken är överhängande att
vi får skjuta fram det.
Nästa möte: 15/2-2022, kl. 19:00, via Teams.
Vid protokollet

Justeras:

My Blomqvist Olsberg

Hans Christiansen

2

