Dalsjöfors Vägförening
Protokoll: 1:21
Plats: Folket Park
Dag: måndag 10 maj 2021
Tid: Kl. 18.00 – 19.40
Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Roger Karlsson, Sven-Erik Andersson, Doris Viktorsson, Seth Svensson
och Anki Bohman
Inbjuden gäst: Peter Lund
Ej närvarande:
David Hårsmar, Tomi Melander, Sven-Erik Håkansson
.
§ 1. Sammanträdet öppnades
Ordföranden hälsade alla välkomna.
§ 2. Val av mötesfunktionärer
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 Andersson
§ 4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 5. Nulägesrapport
a Verksamhet – ev. skrivelser
Akuta insatser är gjorda vid Domherrevägen på grund av dagvatten, man har fått lagt ny
trumma och fått gjort om vägdiken.
Skötseln utav torgytan är fortfarande olöst och diskussioner pågår.
b Utdebiteringen
48 stycken fastighetsägare har ej betalat. Påminnelse skall skickas ut på måndag 17 maj.
c Ekonomi
Ekonomin är under kontroll.
§ 6 Pågående arbete med ny detaljplan för Brackåsaskogen
Sara Aneljung, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Jan-Åke Claesson, Tekniska Förvaltningen
närvarade via Teams och informerade om det pågående arbetet med en ny detaljplan omfattande
Brackåsaskogen, Boråsvägen – Storgatan – Stationsvägen.
I överläggningar mellan kommunen och Trafikverket har huvudmannaskapet för Storgatan på
vägsträckan mellan Boråsvägen till Stationsvägen diskuterats. Idag har Trafikverket
huvudmannaskapet och ansvaret men kan eventuellt tänka sig att överlåta detta till vägföreningen
och kommunen.

Efter att styrelsen tagit del av informationen och därefter diskuterat frågan vad ett förändrat
huvudmannaskap innebär så är styrelsen positiva till detta. Man utgår ifrån att kommunen
samtidigt ställer krav på Trafikverket om förbättrade anslutningar vid Storgatan-Stationsvägen
och Stationsvägen-Boråsvägen.
Beslut: Styrelsen ser positivt på det pågående planarbetet omfattande Brackåsaskogen och är positivt
inställda till eventuellt ändring av huvudmannaskap från Vägverket till Dalsjöfors Vägförening för
Storgatan mellan Boråsvägen förbi Torget ned till korsningen med Stationsvägen.

§ 7 Anslutningsväg/gata till Tomt Skänstad 7:239 (Snödroppsvägen)
Fastighetsägare till tomt Skänstad 7:239 informerade om planer på nybyggnation men att
väganslutning saknas in till hans tomt. Han var hänvisad av både Borås Stad och Lantmäteriet till
Dalsjöfors Vägförening.
Fastighetsägaren presenterade gamla handlingar bl.a. en byggplan från 1970 som antagits av
Kommunfullmäktige i Dalsjöfors. Han presenterade även ett förslag på tänkbar lösning.
Byggplanen från 1970 och fastighetsägarens förslag omfattar både anslutningsväg/gata och
utökning av badplatsen och tillskapandet av fler parkeringsplatser.
Beslut: Styrelsen beslöt att tillskriva Kommunstyrelsen med framställan om omprövning och
uppdatering av byggnadsplan/detaljplan i området intill Dalsjön mellan Badplatsen och
Sjödalsvägen. Samt en anhållan om att Borås Stad utreder och vidtar erforderliga åtgärder för en
positiv lösning för berörda parter och Dalsjöfors framtida utveckling
§ 8 Diskussion och planering av årsmöte. Tänkbar tid och plats.
a Rapport från Valberedningen
Inga förändringar från föregående förslag.
b Verksamhetsberättelser och verksamhetsplan
Styrelsen läser verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till nästa möte.
c Ekonomiska rapporter och revisionsberättelser
Kassör var ej närvarande så denna punkt tas upp på nästa möte.
d Budget
Kassör var ej närvarande så denna punkt tas upp på nästa möte.
§ 9 Övriga frågor - Nästa styrelsemöte
Inga övriga frågor.
Nästa styrelsemöte måndag 9 augusti 2021 kl 1800 i Folkets Park.
Planerad årsmöte måndag 30 augusti 2021 kl 1900 i Folkets Park.
§ 10 Avslutning
Mötesordförande tackade för visat intresse.
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