Dalsjöfors Vägförening

Protokoll: 4/17
Plats: Dalhem Servicehus i sammanträdesrummet.
Dag: tisdag 16 maj, 2017
Tid: Kl. 18.00 – 19.45
Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Roger Karlsson, Sven-Erik Håkansson, Seth Svensson och Anki
Bohman
Ej närvarande
Sven-Erik Andersson, Lena-Laine Pettersson, Tomi Melander och Thomas Wingren
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Sten-Gunnar Svensson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet
öppnat.
§ 2. Val av mötessekreterare
Till sekreterare vid dagens sammanträde valdes Anki Bohman.
§ 3. Val av justeringsledamot
Till att justera dagens protokoll valdes Roger Karlsson
§ 4. Fastställande av dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 5. Genomgång av föregående protokoll 3/17.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 6. Skrivelser
Inga nya skrivelser har inkommit.
§ 7. Rapporter
Alla rapporter som inkommer gällande fiberschakten, kommer Vägföreningen att hänvisa till
de entreprenörer som utför arbetet.
NCC har inkommit med en offert gällande gångbanan från Snödroppsvägen till Dalsjövägen.
Vägföreningen vill ha ett tilläggsansbud från NCC för att få en offert gällande breddning av
vägen från Hyacintvägen ned till Snödroppsvägen och ett räcke för att inte köra ner i bäcken.
Framställande av förbjuden parkering från brandstationen upp till korsningen
Badhusvägen/Dalsjövägen skall skickas till Tekniska Förvaltningen.

§ 8. Ekonomi
Ekonomin är god. Uttaxeringen av vägavgifter fortlöper planenligt.
§ 9. Befattnings beskrivning
Bordlägges. Ärendet ej färdigberedd.
§ 10. Övrigt
Vägföreningen har bjudit in företrädare för Tekniska Förvaltningen angående några
frågeställningar som ställs till Tekniska Förvaltningen. Vem ansvarar för vad:
• När det gäller frågor kring nedskräpning så är det allas ansvar
att hålla rent och snyggt.
• Lutande vägskyltar. Klotter på kabelskåp / el-transformatorer / murar & husfasader
då ligger ansvaret hos objektägarna som skall delges information om händelsen.
• Bilreparationer, som man anser att vägunderhållet har orsakat p.g.a av all
fibergrävning, det får man ställa anspråk till Tekniska Förvaltningen, man skall dock
notera noga vad som hänt och ta bilder både på bil skador och platsen som orsakat
skadorna samt skadedatum.
§ 11. Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa möte kallar ordförande till när svar från NCC kommer angående tilläggsanbudet
Vid protokollet.

Vid Anki Bohman
Sekreterare

Roger Karlsson
Justeringsledamot

Sten-Gunnar Svensson
Ordförande

