Dalsjöfors Vägförening
Protokoll: 2/18
Plats: Dalhem
Dag: måndag 16 april 2018
Tid: Kl. 17.00 – 19.45
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 godkändes med tillägg Befattningsbeskrivning
§ 5. Genomgång av föregående protokoll 1/18.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 6. Konstituering av styrelsen
Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande: Sten-Gunnar Svensson
Vice Ordförande: Seth Svensson
Kassör: Tomi Melander
Sekreterare: Anki Bohman
Firmatecknare var för sig:
Ordförande Sten-Gunnar Svensson och kassör Tomi Melander
Arbetsutskott: AU.
Ordförande och vice ordförande kallar in berörda personer beroende på ärende.

§ 7 Skrivelser
Dalsjöfors Vägförening har lämnat in en skrivelse till Kommunstyrelsen och Tekniska
Nämnden avseende framställan om trafiksäkerhetsfrämjande insatser i Kråkhultsområdet vid
Uppegårdsgatan i Dalsjöfors. Styrelsen inväntar svar från Borås Stad.
NCC har inkommit med en tilläggsoffert vad gäller Badhusvägens breddning. En vägtrumma
måste anläggas för att få projektet så optimalt som möjligt. Under tiden som arbetet har
fortskridit, har synpunkter inkommit att vägen är för smal där vattendraget går under vägen.
En vägtrumma för vattendraget skall anläggas, för att få samma bredd på hela vägen.
NCC offerten ligger på 36.900 kr. + moms.
Beslut: Styrelsen beslutade godkänna tilläggsofferten.

§ 8 Rapporter
Hemsidan är föremål för uppdatering. Streamcode som vi anlitar, redogjorde för vad det
innebär och att vi själva skall kunna lägga in protokoll, göra den mer aktuell för vad som
händer i vår verksamhet m.m I uppdateringskostnaderna ingår utbildning för dom i styrelsen
som vill vara delaktig i arbete med hemsidan framöver.
A Beslut: Styrelsen beslutade att köpa in uppdateringar, gällande hemsidan. Utveckling av
teknik gör att uppdatering måste göras. Kostnad 14.900kr.

Dalsjöfors Vägförening har sedan tidigare fått godkännande av parkeringsförbud på båda
sidorna av Badhusvägen till Dalsjövägen. Man skall även göra en framställan om nya
parkeringsförbud utmed båda sidorna på Alprosvägen och Näckrosvägen.
B Beslut: Styrelsen beslutade att ansökan lämnas in till Tekniska Förvaltningen i Borås Stad.
§ 9 Ekonomi
Ekonomin är god.
§ 10 Befattningsbeskrivning
Styrelsen fick information kring förslag på ny befattningsbeskrivning. Var och en skall läsa
förslaget och komma med synpunkter till ordförande och vice ordförande. På nästa
styrelsemöte tas frågorna upp gemensamt, som inkommit till ordförande och vice ordförande
för fortsatt diskussion.
§ 11 Övriga frågor
De fartdämpande farthindren, som togs bort under vinterhalvåret på Hjortrydsvägen kommer
att läggas ut på nytt.
§ 12 Avslutning
Nästa styrelsemöten är inplanerade till 28/5, 27/8, 22/10 och 3/12.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade möte.
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