Dalsjöfors Vägförening
Protokoll: 4.19
Plats: Dalhem
Dag: onsdag 11 september 2019
Tid: Kl. 18.00 – 20.00
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.
§ 2. Val av sekreterare
Till sekreterare vid dagens sammanträde valdes Anki Bohman.
§ 3. Val av justeringsledamot
Till att justera dagens protokoll valdes David Hårsmar
§ 4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 5. Protokoll nr 3/19 synpunkter. Nu på hemsidan
Protokollet godkändes efter revidering av §6 OCS skall vara OCR och §13 mötesdatum
191114 skall vara 191014.
§ 6. Skrivelser.
Fjällrosvägen utbyggnad och anslutning till vägföreningen.
Det ställs en fråga av de nya fastighetsägarna på Fjällrosvägen 19 o 21 som skall bilda en
samfällighet som dom vill ansluta till Dalsjöfors Vägförening.
Dom undrar vilka krav som ställs för anslutning.
Styrelsen kommer att utreda frågan med kommunen. Detta ärende tas upp på
nästkommande styrelsemöte. Berörda fastighetsägare kommer att besvaras av oss.
§ 7. Snödroppsvägen.
Otillåten utplacering av farthinder.
Informationsblad enligt nedanstående, monterades på blomlådorna, som också är verkställt
utan anmärkning.
Till
Er som placerat ut blomlådorna på Snödroppsvägen.
Då det här saknas tillstånd för utplacering av farthinder, skall lådorna omgående tas bort från gatan.
Om lådorna inte är borttagna före den 30 juni 2019 kommer de att bortforslas och skrotas.
Dalsjöfors Vägförening
Styrelsen.

§ 8. Rapporter
Det har framkommit att brunnarna på Granvägen 25 och vid Bokvägen/Västanåvägen ej blivit
rensade på några år. Detta är nu åtgärdat och även övriga brunnar ses över.
På Sjödalsvägen har nu arbete påbörjats med dikning och vägbrunnen är rensad och
tillrättalagd.
På Hjortrydsvägen 4 & 7 har fastighetsägarna önskemål att få farthinder utplacerat.
Vägföreningen har anlitat NCC att utreda och mäta upp möjligheterna att placera farthinder
allt enligt Borås Stads regelverk för detta. Stora delar av Hjortrydsvägen består av kurvor,
skymd sikt, utfarter för fastigheter, bitvis 4 meter smal väg, och back-krön
NCC tycker inte det blir optimalt med trafiköar att placera ut dessa.
Dokumenterat utlåtande från NCC finns inte, det tas upp på nästkommande möte.
Vid den löpande besiktning som pågår under året, så delas det ut vid behov och
i förekommande fall en ”Klipp-Häcken” broschyr som kommunen tillhandahåller.
Torgmöte.
Dalsjöfors Vägförening har haft möte med Borås Stad Tekniska Förvaltningen och
näringsidkare i området kring torget. Torgets papperskorgar kommer ej att tömmas efter
1 oktober 2019 utan detta åläggs att göras av den som har huvudmannaskapet.
Dalsjöfors Vägförening tilldelades detta huvudmannaskap 2007-05-21.
Borås Stad ansvarade för miljöupprustningen av torgytan.
Ordförande och Vice ordförande kommer att kontakta Borås Stad för
nytt möte i Stadshuset och om vad detta innebär för vägföreningen.

.

P-förbud.
Områdesparkeringsförbudet, har nu börjat att gälla på Alprosvägen och Näckrosvägen.
§ 9. Ekonomisk rapport
Ingen ekonomisk rapport. Kassör ej närvarande.
§ 10. Utdebitering
Ordförande informerade om att det är en fastighetsägare som ej har betalat.
Ansökan om Verkställighet hos (KFM) Kronofogdemyndigheten har påbörjats.
Det är åtta stycken som har betalat in dubbelt och som kommer att återbetalas till dessa
fastighetsägare.
§ 11. Hemsidan
Dalsjöfors Vägförening kommer att inom kort uppdatera hemsidan.
§ 12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 13 Avslutning
Nästa möte är måndagen den 14 oktober kl 18.00.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Anki Bohman
Sekreterare
David Hårsmar
Justeringsledamot

Sten-Gunnar Svensson
Ordförande

