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Änge Vägförening
Mötesform: Styrelsemöte
Datum: 2022-01-26
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Stig Jönsson, Johnny Krånglin, Mats-Olof Eriksson, Klas
Hallenberg, Gill Lantz och Daniel Blad.
1. Johnny öppnar mötet.

2. Daniel justerar protokollet, justeras digitalt via http://min.ebox.nu
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3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
4. Parkeringssituationen vid Genvägen och Hälsocentralen upplevs som
bättre, inte aktuellt med skyltning.
5. Gatlyse: Ett par krånglande lampor finns, Stig meddelar Z-signaler så att
de får kännedom om detta. Till sommaren kan det bli aktuellt med att
räta upp lutande lyktstolpar, Johnny kan få låna en grävmaskin till det.
6. Ekonomi: Den 31/12 fanns det 235 509 kr på affärs kontot samt 1000 kr
på e-kapitalkontot. Alla medlemmar har betalat medlemsavgiften.
Det bidrag vägföreningen får från kommunen för elräkningarna har
sänkts från 40% till 20%.
7. Nya medlemmar: Niklas Ekerot på Ängevägen 9.
8. Bygdemedel: Anbud har kommit in för att utföra den beläggning
vägföreningen planerar. Det anbud som var bäst utformad var NCC,
styrelsen beslutar att det är NCC:s anbud som är aktuellt med
förutsättning att bygdemedelsansökan beviljas.
9. Kommunen har svarat på medborgarförslaget gällande staket runt skolan.
Önskemålet är noterat och kommer att tas med i kommunens budget.

10.Årsmöte: Blir digitalt på Google-meet torsdagen den 31/3 kl 19.00
Kallelsen till årsmötet sker enligt stadgarna samt länk till mötet kommer
att finnas på vägföreningens hemsida samt på facebook.
Handlingar till mötet kommer att finnas på vägföreningens hemsida innan
mötet.
11.Övriga frågor: Mats- Olof meddelar att han tar på sig sopningen av
vägarna till våren. Styrelsen tackar ja till det.
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12.Mötet avslutas.

