Dalsjöfors Vägförening

Protokoll: 6/16
Plats:

Dalhems Servicehus

Dag:

Måndagen den 28 november 2016

Tid:

Kl. 18.00 – 19.40

§1 a

Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Roger Karlsson, Sven-Erik Håkanson, Tomi Melander,
Anki Bohman, Lena Laine-Pettersson och Seth Svensson.

§1b

Ej närvarande:
Thomas Wingren och Sven-Erik Andersson

§2

Val av sekreterare:
Anki Bohman

§3

Val av justeringsledamot:
Sven-Erik Håkansson

§4

Fastställande av dagordning:
Ordföranden föredrog dagordningen som godkändes.

§5

Genomgång av föregående protokoll 5/16:
Styrelsen godkände föregående protokoll.

§6

Skrivelser:
Inga nya skrivelser har inkommit.

§7

Rapporter:
Fastighetsägare på Talgoxvägen 39 har fått svar på sin förfrågan kring snöröjningen.
Dalsjöfors Vägförening har avtal med Borås Stad om skötsel av vårt vägområde i
Dalsjöfors tätort. Synpunkter och frågor kan ställas till Servicekontoret i Borås. Det
finns en hemsida till kommunen, (www.boras.se). På första sidan finns information
”Vinterväghållning”. Det finns också en flik, ”Felanmälan” som kan användas.
Fastighetsägare på Sjödalsvägen har ställt fråga kring kravställning av snöröjning.
Ordförande kommer att besvara fastighetsägarna vart de vänder sig.
Fastighetsägare på Västanåvägen har framfört önskemål om fartdämpande hinder då
bilarna ej respekterar hastigheten. Vägföreningen skall utreda ärendet.

Förbudskylten ”Ej Genomfart” utmed Sågaregatan är nu borttagen.
Sågaregatan är nu reglerad med rekommenderad hastighet på 30 km.
Anvisningsskyltar på Blå 30 km är nu uppsatta för denna gata och dess
anslutningar från Snickaregatan, Hansavägen och vid Fjällrosvägen.
§8

Ekonomisk rapport:
Ekonomin är god.

§9

Övriga frågor:
Vägföreningen skall bjuda in Tekniska Förvaltningen för att diskutera gångbana
utmed Badhusvägen/Dalsjövägen. Vägföreningen diskuterade om att eventuellt
göra gångbanan i två etapper.

§ 10

Nästa sammanträden:
Måndag 30/1 och 6/3 kl 1800 på Dalhem. Årsmötet är planerat till 27/3.

§ 11

Avslutning:
Ordföranden tackade för visat intresse, avslutade mötet med att önska alla i
styrelsen En God Jul och Ett Gott Nytt År.
Vid protokollet

Anki Bohman
Sekreterare

Sven-Erik Håkansson
Justerare

Sten-Gunnar Svensson
Ordförande

