Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:

2/17

Plats:

Dalhem Servicehus i sammanträdesrummet.

Dag:

Måndagen den 6 mars, 2017

Tid:

Kl. 18.00 – 20.00

Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Sven-Erik Andersson, Lena-Laine Pettersson, Tomi Melander, Roger
Karlsson och Seth Svensson.
Ej närvarande:
Anki Bohman, Sven-Erik Håkansson och Thomas Wingren.
§ 1. Sammanträdet öppnas.
Ordföranden Sten-Gunnar Svensson hälsade välkommen och förklarade
sammanträdet öppnat.
§ 2. Val av mötessekreterare.
Till sekreterare vid dagens sammanträde valdes Seth Svensson.
§ 3.

Val av justeringsledamot.

Till att justera dagens protokoll valdes Sven-Erik Andersson.
§ 4.

Fastställande av dagordning.

Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 5. Genomgång av föregående protokoll 1/17.
Protokollet godkändes.
§ 6.

Skrivelser.

Inga nya skrivelser har inkommit.
§ 7.

Rapporter.

Planeringen av upplägget inför årsmötet pågår. Vi hade planer på att få medverkan från Borås
Stad med presentation av den nya Översiktsplanen men tyvärr är de förhindrade att medverka.
Vi bör ta upp frågan och ev. sända in synpunkter på framtida planering av gator och vägar för
en bra framkomlighet och hög trafiksäkerhet, remisstiden utgår den 30 april. Ordföranden
undersöker nu istället om vi kan få någon medverkande från Trafikverket att informera om
deras ansvarsområden och framtida planer främst inom vägföreningens område.
Ordföranden ordnar med annonsering av årsmötet i Borås Tidning den 11 mars. Han ordnar
också med affischering. Genomgång och godkännande av upprättade förslag till
verksamhetsberättelse för det gångna året samt verksamhetsplan för 2017.

§ 8. Ekonomisk rapport.
Genomgång och godkännande av upprättat förslag till budget år 2017 samt resultat- och
balansräkning för det gångna året. Revision är utförd.
§ 9. Övriga frågor.
Diskussion om det pågående grävningsarbetet för fiberkablar vilket förorsakar stora ingrepp i
gatunätet med en hel del problem vilket vi tyvärr kommer att få leva med under en ganska
lång tid.
Nya belysningsstolpar kommer att monteras upp utmed Badhusvägen från Dalhem ned till
Brandstationen. Vi följer upp så att dessa placeras i rätt höjd inför vår planering av
byggnation för gångbanan.
För övrigt diskuterades ett antal viktiga frågor inför framtiden. Bland annat bör vi uppdatera
vår hemsida och lägga in en del nya bilder till sommaren.
Nästa möte inplaneras till tisdagen den 11 april. Vi iordningsställer då alla utskick till
medlemmarna.
§ 10. Avslutning.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet:
Seth Svensson
Sekreterare
Sven-Erik Andersson
Justeringsledamot

Sten-Gunnar Svensson
Ordförande

