Dalsjöfors Vägförening
Protokoll: 2.19
Plats: Dalhem
Dag: måndag 8 april 2019
Tid: Kl. 18.00 – 19.40
Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Sven-Erik Andersson, Roger Karlsson, Sven-Erik Håkansson, Seth
Svensson, David Hårsmar, Tomi Melander och Anki Bohman
Ej närvarande
Doris Wiktorsson
§ 1. Sammanträdet öppnades
Ordföranden hälsade alla välkomna och alla presenterade sig då vi hade ny styrelsesuppleant
David Hårsmar med oss på mötet.
§ 2. Val av mötessekreterare
Till sekreterare vid dagens sammanträde valdes Anki Bohman.
§ 3. Val av justeringsledamot
Till att justera dagens protokoll valdes Seth Svensson.
§ 4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med en ändring i dagordningen att §10 Hemsidan Webansvarig
flyttades till § 7 Konstituering av styrelsen.
§ 5. Synpunkter av protokoll nr 1/19
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 6. OCR Fakturering i program VägFas, samt medansvar
Beslut togs vid förra mötet att införa OCR nummer på fakturorna.
§ 6b. Beslut togs av styrelsen att Anki Bohman skall vara medansvarig för utdebiteringen.
§ 7. Konstituering av styrelsen
Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande: Sten-Gunnar Svensson
Vice Ordförande: Seth Svensson
Kassör: Tomi Melander
Sekreterare: Anki Bohman
Webbansvarig: Roger Karlsson
§ 8. Inkomna skrivelser och mail
Inga nya skrivelser har inkommit.
Mail har inkommit från en fastighetsägare på Fjällbovägen angående trafiköar. Ordförande
svarar fastighetsägare om vilka regler som gäller.

§ 9. Rapporter Uppföljning från årsmötet. Protokoll ej färdig justerat
Styrelsen gick genom protokollet. Informationen som gavs från Tekniska Förvaltningen bifogas
i en separat dokument.
Styrelsen fick vid årsmötet i uppdrag att göra en framställan till Borås Stad om att åtgärder
vidtas på Sjödalsvägen, i backen ned efter pensionärsstigen, då det från marken på båda
sidorna rinner ut vatten på vägen. Vägföreningen har tidigare förbättrat i slänten på en sida
men detta är inte tillräckligt. Borås stad äger skogsmarken på båda sidorna om vägen. Bilder
bifogas där man ser hur vatten flödar ut i vägen.
Parkeringsförbudet på Alprosvägen – Näckrosvägen kan ej träda i kraft innan berörda
instansers beslut är klara. Skyltarna är uppsatta men kan inte avtäckas förrän allt är klart.
Styrelsen skriver till Tekniska Förvaltningen med önskemål om att ärendet påskyndas.
9 a Beslut togs i styrelsen att parkeringsförbud skall gälla på Smedjevägen och
Skogsduvevägen 15 november – 15 maj för att snöröjning skall kunna utföras och att
utryckningsfordon skall ha en framkomlig väg.
9 b Beslut togs att utöka med mobila pollare framför anslagstavlan vid torget i Dalsjöfors.
Ordförande fick i uppdrag att ta in offert från NCC och i samråd med Tekniska Förvaltningen.
§ 10. Ekonomisk rapport
Kassören informerade om att ekonomi är god.
§ 11 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 12 Avslutning
Ordförande avslutade mötet och nästa möte blir måndag 3 juni.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade möte.
Vid protokollet
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Justeringsledamot
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Ordförande

