Dalsjöfors Vägförening
Protokoll: 6.19
Plats: Dalhem
Dag: tisdag 10 december 2019
Tid: Kl. 18.00 – 20.00
Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Sven-Erik Andersson, Doris Viktorsson, Seth Svensson, David Hårsmar,
Sven-Erik Håkansson och Anki Bohman
Ej närvarande
Tomi Melander och Roger Karlsson
§ 1. Sammanträdet öppnades
Ordföranden hälsade alla välkomna.
§ 2. Val av sekreterare och mötesordförande.
Till sekreterare vid dagens sammanträde valdes Anki Bohman samt på förslag av ordföranden
valdes vice ordföranden Seth Svensson att leda dagens möte.
§ 3. Val av justeringsledamot
Till att justera dagens protokoll valdes Sven-Erik Andersson.
§ 4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 5. Protokoll nr 5/19 synpunkter.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 6. Skrivelser.
A:
Toarps Hembygdsförening har inkommit med önskemål att få sätta upp en större vägskylt vid
Boråsvägen för infarten på Häglaredsvägen med hänvisning HEMBYGSGÅRD.
Nuvarande vägskylt upp till Dalsjöfors Hembygdsgård är en liten vägskylt.
Beslut togs av Vägföreningens styrelse att godkänna uppsättandet ny större skylt och att
framställan om tillstånd sänds till berörda myndigheter.
B:
Synpunkt har inkommit till Tekniska förvaltningen att några ställer sina hästvagnar på
vändplatsen för Haspelvägen som utgör hinder bl.a. för renhållningsfordon.
Dalsjöfors Vägförening kommer att göra en framställan till Tekniska förvaltningen med begäran
om att vändplatsen registreras i trafikliggaren.
En översyn skall göras snarast så att alla vändzoner som skyltas med parkeringsförbud
skall registreras i trafikliggaren. Till nästa styrelsemöte redovisas uppdraget som
därefter lämnas in till Tekniska Förvaltningen.
§ 7. Rapporter
Vice Ordförande har påbörjat verksamhetsberättelsen inför årsmötet. Styrelsen fick i uppdrag att
läsa igenom verksamhetsberättelsen till nästa möte i februari – 20.

§ 8. Ekonomisk rapport
Ordförande redovisade det ekonomiska läget, då kassören ej var närvarande. .
§ 9. Hemsidan
Inte nytt framkom när det gäller hemsidan
.
§ 10. Övriga frågor
Parkeringsförbudet respekteras ej på Alprosvägen. Dalsjöfors Vägförening skall informera Borås
Stads Parkeringsbolag.
Dalsjöfors Vägförening hade besök av Jan-Åke Claesson och Michael Dahlander från Tekniska
Förvaltningen samt Elie Abdelahad ägare av restaurangen Räven och Rönnbären. Vi diskutera
vem som har ansvar för att tömma papperskorgarna då Tekniska Förvaltningen har upphört med
detta. De informerade om att de måste göra lika för alla vägföreningar och de måste följa de avtal
som finns. Det åligger Dalsjöfors Vägförening att tömma papperskorgarna och även bekosta nya
papperskorgar. Snöskottningen ansvarar Tekniska Förvaltningen för. Företagarna måste söka
tillstånd om man vill ha evenemang på torget.
Dalsjöfors Vägförening kommer att arbeta vidare med att få en praktisk lösning till stånd och
bl.a. fortsätta diskussion med berörda parter för att få ett så trevligt och inbjudande torg som
möjligt.
§ 11. Nästa möte
Måndag den 24 februari kl 1800 på Dalhem och årsmöte den 24 mars kl 1900 i Folkets Park.
§ 12 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och önskade en God Jul och ett Gott Nytt År.
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