Dalsjöfors Vägförening
Protokoll: 1.20
Plats: Dalhem
Dag: måndag 24 februari 2020
Tid: Kl. 18.00 – 20.20
Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Tomi Melander, Roger Karlsson, Sven-Erik Andersson, Doris
Viktorsson, Seth Svensson, David Hårsmar, Sven-Erik Håkansson och Anki Bohman
§ 1. Sammanträdet öppnades, samt närvaroförteckning
Ordföranden hälsade alla välkomna.
§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare
På förslag av ordföranden valdes vice ordföranden Seth Svensson till mötesordförande och till
sekreterare vid dagens sammanträde valdes Anki Bohman.
§ 3. Val av justeringsledamot
Till att justera dagens protokoll valdes Sven-Erik Håkansson.
§ 4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 5. Protokoll nr 6.19 synpunkter.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 6. Skrivelser.
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på detaljplan för Gårda 8:1 gällande
Storgatan 36/Badhusvägen 2, Dalsjöfors.
Dalsjöfors Vägförening har som sakägare inlämnat yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden i
september 2018 bl.a. angående att byggnadsrätten ej skulle ligga för nära Storgatan och
korsningen Storgatan/Badhusvägen. Särskilt har betonats trafiksäkerheten för de oskyddade
trafikanterna och att byggnationen inte orsakar försämrade siktförhållanden.
Våra framförda synpunkter har till viss del beaktats och styrelsen har inget i övrigt att anföra till
förslaget.
§ 7. Rapporter
Styrelsen gick genom verksamhetsberättelsen och verksamhetsplan inför årsmötet. Styrelsen hade
i uppdrag till detta möte att läsa igenom handlingarna som skickats ut till ledamöterna. Några få
korrigeringar gjordes varefter de godkändes att redovisas på årsmötet.
§ 8. Ekonomisk rapport
Kassören redovisade det ekonomiska läget. Dalsjöfors Vägförening har fått ett nytt
organisationsnummer då en ändring har gjorts att vi är en samfällighetsförening. Styrelsen gick
genom balansräkning per 2019-12-31 och budgetförslag för 2020 inför årsmötet. Handlingarna
godkändes.
§ 9. Årsmötet
Dalsjöfors Vägförening kommer att hålla årsmöte onsdag 24 mars kl. 1900 i Folkets Park.
Annonsering kommer att ske i Borås Tidning och i Konsumbladet. Dalsjöfors.
Vägföreningen tänker bjuda in Anton Spets från Tekniska Förvaltningen.
.

y§ 10. Övriga frågor
Dalsjöfors Vägförening hade besök av Marie Åsén, som informerade om sitt examensarbete
gällande torget i Dalsjöfors. Dalsjöfors Vägförening är de som har huvudmannaskapet för torget
så kontakt kommer att hållas under den tiden examensarbetet pågår.
§ 11. Nästa möte
Onsdag den 24 februari kl. 1900 i Folkets Park. Styrelsen samlas kl. 18.00
§ 12 Avslutning
Mötesordförande tackade för visat intresse.
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