Dalsjöfors Vägförening

Protokoll: 7/17
Plats: Dalhem Servicehus, sammanträdesrummet.
Dag: måndag 23 oktober 2017
Tid: Kl. 18.00 – 19.55
Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Lena Laine-Pettersson, Thomas Wingren, Sven-Erik Andersson,
Tomi Melander, Roger Karlsson, Sven-Erik Håkansson, Seth Svensson och Anki Bohman
§ 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 Sven-Erik Andersson.
§ 4. Fastställande av dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 5. Genomgång av föregående protokoll 6/17.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 6. Skrivelser
Dalsjöfors Vägförening har fått svar från Tekniska Förvaltningen att all återställning efter
fibernedläggningen kommer att påbörjas under 2018.
Vi har fått in begäran om fartdämpande åtgärder på Västanåvägen. Styrelsen beslutade att
hela Västanåvägen, skyltas, rekommenderad hastighet 30 km med blåvit skyltning.
§ 7aGångbanan Badhusvägen
Asfaltering av trottoar/gångbanan är klar. Parkeringsförbud utmed Badhusvägen, på båda
sidor, kommer att sättas upp. Besiktning av densamma kommer att ske inom kort.
§ 7 b Beslut
Styrelsen gav i uppdrag till ordförande att upprätta en skrivelse till fastighetsägarna utmed
trottoar/gångbanan, vad som gäller för ansvarstagande av denna vid halkbekämpning och
sandsopning av densamma.

§ 8. Rapporter
Slyröjningen är åtgärdad och klar.
§ 9 Ekonomisk Rapport.
Ekonomi är god.
§ 10 Befattningsbeskrivning
Bordlades till nästa möte.
§ 11 Övriga frågor
Uppdatering av andelstalen till nästa utdebitering, skall skyndsamt påbörjas.
Uppdateringen gäller främst fastigheter med verksamheter som ändrats under tid,
exempelvis antal nya lägenheter, som har tillkommit.
Dalsjöfors Vägförening är kallad av Lantmäterimyndigheten till sammanträde angående
anläggningsåtgärd på Kerstinsgärde 1:2. Ärende: Anläggande av Lundvägen är påbörjat.
§ 12 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa möte är måndag den 4 december kl 18.00 på Dalhem.
Vid protokollet.
Anki Bohman
Sekreterare
Sven-Erik Andersson
Justeringsledamot

Sten-Gunnar Svensson
Ordförande

