Dalsjöfors Vägförening
Protokoll:
Plats:
Dag:
Tid:

6/15
Dalhem Servicehus
Tisdagen 22 september 2015
Kl. 18.00 – 20.30

§1a

Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Tomi Melander, Sven-Erik Andersson,
Thomas Wingren och Peter Brynte från
Lantmäteriet med särskild inbjudan för § 5a

1b

Ej närvarande:
Ann-Cathrine Bohman , Lena Laine-Pettersson Tony Karlsson och Sven-Erik
Håkansson

§2

Val av sekreterare:
Sven-Erik Andersson

§3

Val av Justeringsledamot:
Thomas Wingren

§4

Fastställande av dagordning:
Ordförande föredrog dagordningen som godkändes.

§5a

Information från lantmäteriet:
Lantmätare Peter Brynte redogjorde för vilka regler som gäller för utbyggnad av
Lundvägen.

§5b

Beslut: Att ge ägare till fastigheten Kerstinsgärde 1:63 och 1:64 tillstånd
att anlägga väg, Lundvägen, enligt gällande byggplan och ritning.
Fastighetsägaren har här vägbyggnadsskyldighet och får själv stå för hela
anläggningskostnaden.
För att vägen skall kunna ingå i Vägföreningens driftsansvar skall den hålla sex
meters bredd och anläggas enligt gällande regler för nyanläggning av gator- och
vägar.
Om fastighetsägaren väljer att anlägga vägen på annat sätt, där kraven icke
uppfylls, får han själv svara för driftsansvar och skötsel.

§6

Genomgång av föregående protokoll:
Styrelsen godkände föregående protokoll.

§7

Skrivelser:
En skrivelse är upprättad till de fastighetsägare som har fått godkänt utplacering
av blomlådor. Utplacering av blomlådor gäller som längst till 15 oktober 2015.

§8

Rapporter:
Styrelsens arbetsutskott ( AU ) var hos Tekniska Förvaltningen i
Borås för information. Vid förfrågan om utbyggnad av gång och cykelbanan
från brandstationen till Dalsjöskolan fick vi besked att Tekniska Förvaltningen
har inga ekonomiska medel för detta. Vägföreningen får göra en framställan till
kommunstyrelsen och ansöka om medel för trafiksäkerhets förhöjande åtgärder.
För Skänstadsvägen har vi hyrt trafiköar som farthinder under sommaren.
Dessa tas bort 15 okt. av Borås Stads Servicekontor.
För Österdalsvägen genomförs en omfattande upprustning med åtgärder för
vändplan, förstärkning av vägkroppen, dikning och avrinning av dagvatten.
Arbete med detta har i dagarna påbörjats, och beräknas avslutas i september.
Österdalsvägen är vägföreningens enda grusväg, därav dessa åtgärder.
Dalsjövägen vid Dalsjöskolan har två vägbulor, som kommer att förbättras
för att fylla sin rätta funktion.

§9

Ekonomisk rapport.
Kassören redogjorde för det ekonomiska i föreningen. Det ekonomiska läget för
föreningen är god.

§ 10

Övriga frågor
Blomlådor som hastighetsbegränsande åtgärd, har i flera år varit utplacerade i
vårt vägområde med blandade känslor och synpunkter.
Styrelsen kommer att göra förändringar inför nästa år.
Anvisningsmärket som Blå 30 Km utgör, kan sättas upp på fler vägavsnitt där
styrelsen anser det är befogat. Det ger styrelsen möjlighet till fler
hastighetsbegränsande åtgärder inom det avsnittet
Styrelsen avser att hyra, trafik-öar / vägbulor med Borås Stads
Servicekontor som partner för utsättning och placering av dessa.
Där trafik-öar blir svårplacerat, kan det bli vägbulor istället.
Trafikmärket Genomfart Förbjuden som finns på Sågaregatan är ej godkänd.
Det saknas en skylt vid Hansavägens anslutning. Styrelsen skall ansöka på
Tekniska Förvaltningen om att få ta bort den i trafikliggaren hos kommunen.

§ 11

Nästa styrelsemöte:
Nästa möte blir måndag 30 november kl.18.oo på Dalhem Servicehus.

§ 12

Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet..
Vid protokoll 2015-09-22
Sven-Erik Andersson
Sekreterare.
Thomas Wingren
Justerare.

Sten-Gunnar Svensson
Ordförande.

