Dalsjöfors Vägförening
Protokoll: 4/18
Plats: Dalhem
Dag: måndag 3 september 2018
Tid: Kl. 18.00 – 19.50
Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Sven-Erik Andersson, Roger Karlsson, Sven-Erik Håkansson, Seth Svensson
och Anki Bohman
Ej närvarande.
Lena Laine-Petterson, Tomi Melander och Thomas Wingren
§ 1. Sammanträdet öppnades.
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 och lades till handlingarna.
§ 5. Genomgång av föregående protokoll 3/18.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 6. Skrivelser
Vägföreningen har lämnat in en skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden, gällande detaljplanen
Gårda 8:1 med omnejd. Vägföreningen har påtalat i skrivelsen att byggnadsrätten ej skall ligga för
nära vägen utan att det blir trafiksäkert.
§ 7. Rapporter
Vägföreningen skall lägga ut en policy på vår hemsida, gällande fartdämnings regler.
Parkeringsförbudet på Badhusvägen kommer Vägföreningen att ha en dialog
med Tekniska Förvaltningen.
Parkeringsförbudet skall gälla från Snödroppsvägen upp till korsningen
Badhusvägen – Dalsjövägen och gällande på båda sidor.
A. Beslut togs att trottoaren skall förlängas ca 30 meter ned på Brandstationen.
Ordförande skall ta in offert.
När det gäller fiberåterställning blir första skedet en återställning av fiberschakterna.
Hösten 2018 kommer man påbörja arbetet i Dalsjöfors med omnejd.
Ordförande skall beställa slyröjning utmed vägföreningens gator.
Detta arbete skall utföras under september.

§ 8. Parkering. Övervakning.
Parkeringsmoralen runt torget är mycket bristfällig. Styrelsen vill att kommunens parkeringsbolag
skall uppvaktas och framföra våra synpunkter.
§ 9. Parkeringsbolagsbesök 20/8.
Ordförande har vid besök på Borås Stad Parkeringsbolag fått information att dess personal
gör 2 övervakningsrundor i månaden.
Ordförande framförde att det främst gäller den enda handikapp platsen på torget, samt även
gångbanorna runt omkring, som det ofta sker överträdelser av fordon.
Väl synligt handikapptillstånd saknas väldigt ofta på dessa fordon som står där.
Fordon står ofta på gångbanorna och dessutom i fel färdriktning.
Ordförande fick besked att överläggningar pågår med Tekniska Förvaltningen om hur dess
utformning skall gälla över kommunens alla tätorter.
Det går också bra att ringa till parkeringsbolaget när överträdelser så sker.
Tills vidare så sker övervakning som tidigare.
§ 10. Hemsidan.
Några i styrelsen skall på utbildning hos Lennart Trapp för att ta över arbetet med Vägföreningens
hemsida.
§ 11. Ekonomi.
Vägföreningen har en medlem som har obetald vägavgift. Detta ärende går vidare till Kronofogden.
§ 12. Befattningsbeskrivning.
Punkten bordlades till nästa möte
§13. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§14. Avslutning.
Nästa styrelsemöten blir 22/10.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade möte.
Vid protokollet
Anki Bohman
Sekreterare
Roger Karlsson
Justeringsledamot

Sten-Gunnar Svensson
Ordförande

