Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:

7/15

Plats:

Dalhem Servicehus

Dag:

Måndagen den 30 november 2015

Tid:

Kl. 18.00 – 20.30

§1a

Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, ordf., Seth Svensson, Tomi Melander, Thomas
Wingren, Lena Laine-Pettersson , Sven-Erik Håkansson och från § 7 Sven-Erik
Andersson.

§1b

Ej närvarande:
Ann-Cathrine Bohman och Tony Karlsson.

§2

Val av sekreterare:
Seth Svensson

§3

Val av justeringsledamot:
Sven-Erik Håkansson

§4

Fastställande av dagordning:
Ordföranden föredrog dagordningen som godkändes.

§5

Genomgång av föregående protokoll:
Protokoll 6/15 godkändes och lades till handlingarna.

§6

Skrivelser:
Inga inkomna skrivelser fanns att behandla. Konstaterades att upprättad
skrivelse som utsänts till berörda fastighetsägare om borttagande av
blomlådor/farthinder senast den 15 oktober haft god effekt och efterlevts.

§7

Rapporter:
Ordföranden rapporterade att arbetet med upprustning och asfaltering av
Österdalsvägen nu färdigställts. Åtgärderna godkändes.
Servicekontoret utreder frågan om lämpliga åtgärder för att lösa
vattenavrinningen på Granvägen.

§8

Övriga frågor:
Ordföranden fick i uppdrag att förhandsboka trafiköar inför år 2016.
Frågan om placering av anvisningsskyltar med rekommenderad blå 30 km
diskuterades. Ytterligare samråd får ske med bl.a. Tekniska förvaltningen.
Beslutades att tillskriva Tekniska förvaltningen och påtala det akuta behovet av
lagning av asfalt på samtliga ställen där grävningar för fiberkabel har skett.
Skrivelsen bör också påtala behovet av röjning av sly och trädgrenar som
hänger ut över Badhusvägen upp i backen från korsningen med Dalsjövägen.
Vidare att ånyo uppmärksamma om problemet med vattensamlingen vid
Uppegårdsgatans utfart mot Boråsvägen. Denna måste åtgärdas annars är risken
för olyckor mycket stor när halkan kommer.
Ordföranden fick i uppdrag att kontakta berörda parter så att
vägbulorna/farthindren på Dalsjövägen vid Dalsjöskolan snarast repareras.

§9

Ekonomisk rapport:
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget inför bokslutet.

§ 10

Kommande sammanträden:
Kommande styrelsemöten bokades till måndagen den 1 februari och
måndagen den 7 mars. Preliminärt planeras årsmötet till tisdagen den 29 mars.
Ordföranden kollar vidare med lokaler etc.

§ 11

Avslutning.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Seth Svensson

Sten-Gunnar Svensson

Sekreterare

Ordförande

Sven-Erik Håkansson
Justerare.

