Dalsjöfors Vägförening
Protokoll: 3.19
Plats: Dalhem
Dag: måndag 3 juni 2019
Tid: Kl. 18.00 – 20.15
Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Sven-Erik Andersson, Roger Karlsson, Doris Viktorsson, Sven-Erik
Håkansson, Seth Svensson, David Hårsmar och Anki Bohman
Ej närvarande
Tomi Melander
§ 1. Sammanträdet öppnades
Ordföranden hälsade alla välkomna och en kort presentation gjordes då Doris Viktorsson
närvarade för första gången.
§ 2. Val av sekreterare
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 godkändes.
§ 5. Uppföljning av protokoll nr 2/19
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Beslut 5 a Styrlesen tog beslut om att protokoll, snarast efter eventuella justeringar är gjorda
och godkända, publiceras på Vägföreningens hemsida.
§ 6. OCR Fakturering i program VägFas. Funktion?
OCS fakturering har underlättat för att registrera in betalningar.
Information gavs om att det saknades 44 inbetalningar, påminnelse kommer att sändas ut
den 17 juni.
§ 7. Inkomna skrivelser och mail
Vägföreningen har haft möte med Tekniska Förvaltningen och Parkeringbolaget om
eventuella pollare framför anslagstavlan. Vägföreningen fortsätter att arbeta vidare
problemen med felparkeringar och parkeringsskyltar.
Vägföreningen inväntar fortfarande svar från Tekniska Förvaltningen angående vändzonen
vid Näckrosvägen. Vägföreningen skall gå vidare till högre instans på Tekniska
Förvaltningen.
Fastighetsägare på Smedjevägen 5 har ställt frågan kring parkering utmed Smedjevägen.
Vägföreningen har satt upp skyltar om parkeringsförbud under perioden 15 november – 15
maj, tiden som gäller för snöröjning och sopning. Vägföreningen kommer besvara
fastighetsägaren att övrig tid gäller ej förbud utan diskussion får föras med berörda
fastighetsägare på Smedjevägen.
Vägföreningen har fått in fråga kring blomlådor som ligger utmed Västerdalsvägen, detta
ansvar ligger på fastighetsägaren själv att ta bort. Vägföreningen kommer att kontakta berörd
fastighetsägare.

Ny elkabel och fiber kommer att läggas ned på Hjortrydsvägen och i samband med detta
kommer vägen att doseras om så vatten ej rinner in på Hjortrydsvägen 32.
§ 8. Farthinder mobila gupp. Förslag till policy beslut.
Vägföreningen kommer att svara de fastighetsägare som inkommit med begäran om
farthinder av olika slag.
Beslut 8 a Vägföreningen tog beslut om att gå på de direktiv som Tekniska Förvaltningen har.
Vägföreningen kommer att lägga ut information på sin hemsida.
§ 9. Rapporter Uppföljning från ortrådsmötet Rångedala
Nya cykel- och gång leder kommer att anordnas i två olika etapper. Första etappen blir från
Stationsvägen – Boråsvägen – Dalsjövägen. Vägföreningen kommer att lägga ut mer
information på sin hemsida.
§ 10. Hemsidan Webbansvarig
Ett möte skall bokas in med webbansvarig, ordförande och vice ordförande, för att gå genom
hemsidan.
§ 11. Ekonomisk rapport
Ekonomi är god.
§ 12. Övriga frågor
Vägföreningen har fått information om att ny asfalt skall beläggas på Bokvägen,
Hyacintvägen samt delar av Västerdalsvägen och Dalsjövägen.
§ 13 Avslutning
Vägföreningen bokade in möten inför hösten, nästa möten är 190911, 191114 och 191210.
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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