Flyinge Vägförening
Org.nr 717903-9891

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Flyinge Vägförening , med säte i Flyinge, tär härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2016.
Allmlbtt om verksamheten
Under år 2016 har följande arbete utförts på vägföreningens
område.
• En ny hemsida med adressen www.flyingevägförening.se har
gjorts och med ny e-postadress info@flyingevägförening.se
• Informationsblad om Flyinge Vägförening
samt information om siktens siktens betydelse och att klippa
häckar har deltas ut till samtliga fastigheter.
• En elektronisk hastighetstavla har inköpts som för tillfället
är placerad på Plantskolevägen. I denna har vi möjlighet att
logga hastigheten i båda riktningar.
• Byte och riktning av diverse skyltar har gjorts.
• Målning av parkering rutor på Äppelvägen samt skyltning för
14-dagarsparkering mellan maj till oktober.
• Breddning av Blomstervägen har gjorts mot Planskolevägen.
• Reparationer samt ny beläggning på tulpanvägens sista bit mot
Roslövsvägen.
• Anläggning av övergångsställe korsningen ÅppelvägenPromenaden samt avsmalning av Promenaden vid övergångsställe
• Ombyggnader av kantstensrefuger på Poppelvägen.
• Diverse lagningar på gator har gjorts.
• Genomfart förbjuden har gjorts pä Tulpanvägen mot Roslövsvägen
samt Blomstervägen mot Stockrosvägen och omvänt
• Nya trafikdelare har satts upp på Solsickevägen.
• Rensning av ogräs från refuger, samt rensning
av kantsten vid parkeringsplatser.
• Besiktning samt grävningstillstånd har tecknats med
entreprenören som utför grävning till fiber inom flyinge.
• Kontroller samt kontakter med entreprenören pågår
fortlöpande under grävningen i gatorna.
• Kontakter med Eslövs kommun görs kontinuerligt
angående skötsel av grönområde.
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i den mån att snöröjning och sandning har behövts har den även i år utförts av samma
entreprenör som tidigare Per-Erik Bertilsson Holmby. Snöröjning på Plommonvägen och
Poppelvägen utfördes av Persmarkens Entreprenad i Löberöd
Städning av gator gjordes under april månad av Jerker Palms Maskin i Gårdstånga
Under året har utdebiteringar gjorts med 100:-/ andel
De fastighetsägare som inte betalat har lämnats till kronofogdemyndigheten

Medlemsinformatfon
Styrelsens sammansättning
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:

Jonny Andersson
Glenn Andreasson
Anders Karlsson
Jan Johansson
Thomas Blennerup
Zandra Blennerup
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Uppdrag utanför styrelsen
Revisor:
Revisor:
Revlsorssuppleant:
Revisorssuppleant:

Jan-Einar Holmgren
Ulf Östman
Daniel Sandberg
Vakant

Valberedning:
Jan-Einar Halmgren, Ulf Östman
Ansvarig Webbsida: Styrelsen

Möten och medlemsantal
Under året har hållits 6 st ordinarie styrelsemöten
Och ett extrainkallat för genomgång av fibergrävning
och ett föreningsmöte den 5/4-2016
Föreningen har c:a 330 fastigheter inom sitt verksamhetsområde.
Föreningen har fr.o.m. 2014 ingen kassörsfunktion.
Kassörsuppdraget samt bokföring utförs. av Syd-Ek i Eslöv.
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Medelantalet anställda
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Jonny Andersson
Ordförande

Glenn Andreasson
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Anders Karl on

Jan Johansson

