Dalsjöfors Vägförening
Protokoll: 3/18
Plats: Dalhem
Dag: tisdag 29 maj 2018
Tid: Kl. 18.00 - 19-40
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 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 och lades till handlingarna.
§ 5. Genomgång av föregående protokoll 2/18.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 6. Skrivelser
NCC får i uppdrag att i ordning ställa markytan där gatumarken går över vattendraget
utmed Badhusvägen. Den vägtrumman som var tänkt att anlägga, blir inte aktuell.
§ 7 Rapporter
Rapport har inkommit från en fastighetsägare på Stationsvägen om att farten är hög och att de
har sin utfart på Stationsvägen. Då det är Trafikverkets väg så föranleder detta inga åtgärder
för Vägföreningen.
Fastighetsägare på Snödroppsvägen har lämnat in önskemål om farthinder. Röd 30 Km finns
uppsatt på vägen som är en återvändsgata. Vägföreningens styrelse är enig, att i nuläget inga
åtgärder vidtages.
Vägföreningen har blivit kallade till Samrådsmöte med Tekniska Förvaltningen. Mötet
handlar om detaljplan för Dalsjöfors Gårda 8.1 mfl. Vägföreningen skall lyfta några
problemområden, som ej har några gång- och cykelväg; Boråsvägen Dalsjövägen, Storgatan
och Stationsvägen.
§ 8 Huvudman för Torgytan är Dalsjöfors Vägförening.
Vägföreningen har fått information från Tekniska Förvaltningen angående nedkörd ”pollare”
vid torget. Vägförening får ta in offerter för att iordningställa detta. Kostnaden kommer att
skickas till försäkringsbolaget Tre Kronor som fordonsägaren är ansluten till. Skada 8 Maj.
A Beslut: Ordförande får i uppdrag att ta in offerter från NCC och Servicekontoret.

§ 9 Lantmäteri besök i Borås.
Vid återvändsgatorna Pionvägen & Floxvägen skall 4 st nya fastigheter bli bebyggda
vid dess vändplatser. Dagvattenbrunnar saknas där, som Vägföreningen åläggs att anlägga.
Vägföreningen kommer att skicka in underlag till Lantmäteriet där de nya fastigheterna
kommer att debiteras 10 andelar per fastighet.
Besöket på Lantmäteriet utgjordes av 3 ledamöter från styrelsen, för information om
andelstalsändringar som nu förekommer i större utsträckning än tidigare. Dels flera
tomtmarker exploateras och befintliga fastigheter med verksamheter förändras med lägenheter
som påverkar andelstalen för respektive fastighet. Vägföreningen skall lämna en förteckning
av dessa fastigheter till Lantmäteriet för utredning och åtgärder.
A Beslut; Vägföreningen kommer att bekosta två stycken dagvattenbrunnar till en kostnad på
ca 10.000-15.000kr.
§ 10 Hemsidan
Lennart Trapp får fortsatt uppdrag att ta fram en ny hemsida.

§ 11 Ekonomi
Sista dag för inbetalning av utdebiteringen är 31 maj. De som inte har inkommit skickas en påminnelse, som
skickas ut senast 7 juni.

§ 12 Befattningsbeskrivning
Befattningsbeskrivningar har påbörjats och tas upp på nästa styrelsemöte.
§13 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
§14 Avslutning
Nästa styrelsemöten är inplanerade till 27/8, 22/10 och 3/12.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade möte.
Vid protokollet
Anki Bohman
Sekreterare
Roger Karlsson

Justeringsledamot

Sten-Gunnar Svensson
Ordförande

