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Änge vägförening
Mötesform: Styrelsemöte.
Plats: Google-meet
Datum: 2021-04-29
Närvarande: Johnny Krånglin, Mats-Olof Eriksson, Stig Jönsson, Gill Lantz och Klas Hallenberg.
1. Johnny öppnar mötet.
2. Mats- Olof valdes till justerare.
Protokollet undertecknas elektroniskt via https://min.ebox.nu/ och redovisas i ett eget dokument.
3. Föregående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna.
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4. Armatur har ramlat ner utanför Svets och Mek. Stig har varit i kontakt med z-signaler om
det.
Upprätningen av belysningsstolpar kommer att ske successivt. Stig kollar om det är möjligt
att söka bidrag från näringslivsfonden för upprätning av belysningsstolparna.
Gatubelysningen kommer att släckas 9/5.
5. Ekonomi: Medlemsavgiften ska vara betald senast den 30/4, nuvarande belopp på
affärskontot är ca 90 000.
Yvonne och Gill planerar att träffa varandra till veckan.
6. Inga nya medlemmar.
7. Mats -Olof har kommit igång med sopning av vägarna. Det har varit lite för torrt och
därmed mycket dammbildning så Mats-Olof väntar på lite nederbörd.
8.

Johnny kollar med Gunnar H när spolning av dagvattenbrunnarna blev gjord senast.

9. Johnny har fått en förfrågan från en företagare i Änge om det är möjligt att få sätta upp
reklam på belysningsstolparna genom samhället. Trafikverket äger stolparna så de måste
först bestämma om det är ok eller inte. Styrelsen är dock positiv till det då det även skulle ge
en extra slant till vägföreningen. Hur reklamskyltarna ska utformas och bekostas kommer
det i så fall behövas riktlinjer till och kanske fler företagare vill sätta upp reklam?
10. Övriga frågor:
- Vägföreningen har fått förfrågan om att överta uppdraget som byalaget haft att i december sätta
upp julgranen med tillhörande belysning.
Styrelsen har där olika åsikter. Klas och Johnny är tydliga med att de inte är intresserade.
Stig tar dock på sig uppdraget att fixa en gran och sätta upp belysning.
- Omskyltningen av hastigheten i Änge är på gång, trafikverket hade inga invändningar och
förhoppningsvis kommer arbetet att sätta igång inom kort.
- Gunnar H kommer i vår/sommar att inventera vägarna och se var det behövs ny beläggning. En
företagare har hört av sig till styrelsen om det är möjligt att samköra en framtida beläggning.
11. Mötet avslutas.
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