Dalsjöfors Vägförening

Protokoll: 5/17
Plats: Dalhem Servicehus, sammanträdesrummet.
Dag: måndag 12 juni, 2017
Tid: Kl. 18.00 – 19.45
Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Tomi Melander, Lena Laine-Pettersson, Sven-Erik Andersson, Roger
Karlsson, Sven-Erik Håkansson, Seth Svensson och Anki Bohman
Ej närvarande
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 Tomi Melander
§ 4. Fastställande av dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 5. Genomgång av föregående protokoll 4/17.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 6. Skrivelser
6 a Beslut: Dalsjöfors Vägförening beslutade att godkänna offerten från NCC, angående
gångbanan utmed Badhusvägen upp till korsningen Badhusvägen / Dalsjövägen med ett
förbehåll om att invänta svar från Borås Stad Tekniska Förvaltningen angående
markupplåtelse från Hyacintvägen ned till Snödroppsvägen. Styrelsen gav ordförande att ta
kontakt med Tekniska Förvaltningen för framställande av parkerings förbud på båda sidor för
del av Badhusvägen / Dalsjövägen.
Fräsning och nivåjusteringar för infarter till berörda fastigheter samt ytskikt på gångbanan och
borttagning av asfalt ingår i den schaktåterställning som kommunen åtager sig att göra.
Schaktåterställningen uppstod, efter att kommun har anlagt nya belysnings armaturer, utmed
denna del av Badhusvägen. Det besparar Dalsjöfors Vägförening en mycket stor kostnad.

§ 7. Rapporter
Inga nya rapporter

§ 8. Ekonomi
Ekonomin är god. När det gäller utdebiteringen så är det 7 stycken fastighetsägare som ej har
betalat. Dalsjöfors Vägförening skickar ärendena vidare till Kronofogdemyndigheten.
§ 9 Övriga frågor
Styrelsen anser att det tar för lång tid med att få nya uppdateringar från Lantmäteriet.
Ordförande skall se till att detta påskyndas. Ordförande skall lösa och / eller skicka in
andelstal för Högsbovägen / Boråsvägen snarast till Lantmäterimyndigheten.
Fastighetsbeteckning: Tummarp 1:138. och Tummarp 1:206.
10 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet.
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