Dalsjöfors Vägförening
Protokoll: 2.20
Plats: Dalsjöforsparken
Dag: måndag 7 september 2020
Tid: Kl. 18.00 – 19.30
Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Tomi Melander, Roger Karlsson, Sven-Erik Andersson, Doris
Viktorsson, Seth Svensson, Sven-Erik Håkansson och Anki Bohman
Ej närvarande:
David Hårsmar
§ 1. Sammanträdet öppnades
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 Roger Karlsson.
§ 4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 5. Protokoll 1.20 genomgång.
Ordförande gick genom förgående protokoll och inga synpunkter uppkom och protokollet lades
till handlingarna.
§ 6. Skrivelser.
Skrivelse har inkommit från en fastighetsägare på Skänstadvägen om att upplever att många kör
för fort och speciellt när Skänstaboa har sin årliga jordgubbsplockning. Fastighetsägaren önskar
få upp farthinder. Dalsjöfors Vägföreningen har informerat om att alla fastighetsägare skall vara
överens om farthinder på vägen och att en regelrätt prövning därefter kan ske. Skänstads
Vägförening är ej positiva till farthinder utan har rekommenderat att befintliga skyltar, blå 30 km,
rengörs och att trädgrenar och häckar intill vägen klipps. Detta har genförts och några ytterligare
åtgärder är ej aktuella för närvarande.
§ 7. Rapporter
Ett möte kring torget vid Räven och Rönnbäret skulle ägt rum tidigare i våras men på grund av
rådande omständigheter så har mötet flyttats fram till den 29 september. Till mötet kommer
bland annat ansvariga kommunalråd, förvaltningschef och nämndordförande för Tekniska
Förvaltningen. Från Dalsjöfors deltar fastighetsägare, representanter från Attraktiva Toarp och
Dalsjöfors Vägförening.
Nya parkeringsskyltar upp till Konsums parkering skall sättas upp. Hänvisningsskyltar skall göras
till de tolv parkeringsplatser, som finns ovanför fd. Swedbank. Tekniska Förvaltningen skall
komma ut och inspektera men har inte gjort detta ännu. Det var inplanerat till början av juli
månad men har blivit fördröjt. Tillstånd krävs från Trafikverket.
Utmed Uppegårdsgatan är det planerat med en ny gång- och cykelväg, förhoppningsvis sker
byggstart under hösten.

Slotterarbetet är klart.
Utmed backen vid Hjortrydsvägen har man röjt undan det som varit igenvuxet.
§ 8. Ekonomisk rapport
Kassören redovisade det ekonomiska läget.
8:a Styrelsen tog beslut om att fondera 100.000 kr för 2020.
§ 9. Beslut om ny tidpunkt mm för årsmötet
På grund av rådande omständigheter beslutade styrelsen att flytta fram årsmötet till nästa år, till
den 27 januari 2021. Detta innebär att redovisningen kommer att omfatta två verksamhetsår, var
för sig.
§ 10. Rapport från Valberedningen
Förslag till ny styrelse har Valberedningen informerat om.
§ 11. Övriga frågor
När mötet äger rum kring torget skall ordförande även ta upp fråga kring tvättning mm av alla
vägskyltar.
§ 12. Nästa möte
Måndag 11 januari 2021 i Folkets Park.
§ 13 Avslutning
Mötesordförande tackade för visat intresse.
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