Dalsjöfors Vägförening

Protokoll: 6/17
Plats: Dalhem Servicehus, sammanträdesrummet.
Dag: måndag 11 september, 2017
Tid: Kl. 18.00 – 20.05
Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Lena Laine-Pettersson, Sven-Erik Andersson, Tomi Melander, 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 Roger Karlsson.
§ 4. Fastställande av dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 5. Genomgång av föregående protokoll 5/17.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 6. Skrivelser
Dalsjöfors Vägförening har fått en skrivelse från Borås Stads markavdelning att avtal skall
upprättas mellan parterna angående fiberanläggning av området runt Gårda som benämns
Dalsjöfors Norra i sammanhanget. Överläggningar i detta ärende pågår.
Dalsjöfors Vägförening kommer att göra en skrivelse till Borås Stad Tekniska Förvaltning
att man måste göra en snabb återställning av alla fiberschakten på vägarna.
§ 7a Gångbanan Badhusvägen
På grund av att Borås Stad och en fiberentreprenör inte är överens angående
schaktåterställning blir arbetet med gångbanan försenad. Styrelsen vill att hela Badhusvägens
bredd upp till Dalsjövägen beläggs med ny toppbeläggning. För detta görs en skrivelse som
skall tillställas Borås Stad Tekniska Förvaltning. Arbetet med nedre delen av gångbanan och
belysningsarmaturer har påbörjats.

§ 7b Parkering utmed Badhusvägen:
Dalsjöfors Vägföreningen tog beslut om parkeringsförbud utmed båda sidor av Badhusvägen.
Från Dalsjövägen till Storgatan. Ansökan skickas till Borås Stad Tekniska Förvaltning för lov
och verkställande av begäran.
§ 8. Rapporter
Slänten utmed Sjödalsvägen, efter ”pensionärstigen” är klar. Toarp Marktjänst har gjort
arbetet.
Vi har fått in begäran om fartdämpande åtgärder på Västanåvägen och Snödroppsvägen.
Med anledning av den omfattande fibergrävning som sker i kommunens vägnät, kommer inte
trafiköar tillåtas att placeras ut under år 2017. Stoppet gäller för alla typer av fysiska åtgärder
som ska främja fartdämpning på kommunala gator / vägar. Dalsjöfors Vägförening har
beslutat att följa Borås Stad Tekniska Förvaltningens åtgärd / beslut.
§ 9 Ekonomin är god.
§ 10 Befattningsbeskrivning
Styrelsen, var för sig skall till nästa möte ha noterat ned vad som åligger dem i dag att göra.
§ 11 Övriga frågor
Inför nästa utdebitering skall flerbostadsfastigheter uppdateras för att få rätt andelstal.
Anmälan om ändrat andelstal i gemensamhetsanläggning Borås Tummarp GA 2. skall en
ansökan skickas till Borås Stad Lantmäteri för godkännande.
Det åligger Dalsjöfors Vägförening att göra varje år.
Gatubelysningen vid Kråkhult är släkt på kvällarna. Dalsjöfors Vägförening gör en skrivelse
till Borås Stad Tekniska Förvaltning.
Dalsjöfors Vägförenings hemsida kommer att uppdateras och ses över.
§ 12 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa möten är måndag den 30 oktober och 11 december kl 18.00 på Dalhem.
Vid protokollet.
Anki Bohman
Sekreterare
Roger Karlsson
Justeringsledamot

Sten-Gunnar Svensson
Ordförande

