
 

   PROTOKOLL 

   STYRELSEMÖTE 

Tid och plats:      2018-04-16 18:30 Equmeniakyrkan i Västra Bodarne 

Närvarande: Henrik O, Lennart Z, Leif T, Eleonor N, Per N och John H 

§ 1. Mötets öppnande:  Vägföreningens ordförande Henrik Ohlsson förklarade mötet 
öppnat. 

§ 2. Fastställande av 
dagordning: 

Dagordningen fastställdes 

§ 3. Föregående 
mötesprotokoll: 

Genomgång av föregående styrelseprotokoll 20180314 och 
20180327 (konstituerande) som godkändes. Vi gick också igenom 
årsmötesprotokoll som redan var justerat i uppföljande syfte. 

  
§ 4. Rapporter, 

bygglovsansökningar: 
Styrelsen har problem med att få in uppgifter om 
förhandsbesked och nybyggnationer från 
Samhällsbyggnadskontoret för att kunna ta ställning till hur dessa 
påverkar vår planering av funktionalitet av vårt vägnät som till 
exempel nyanläggningar av mötesplatser. 
Henrik fick i uppgift att kontakta kommunen för att få tillbaka det 
samarbete vi tidigare haft. 

§ 5. Ekonomi:  Henrik, Eleonor och Liselott kommer att träffas för ett 
överlämnande av de ekonomiska rutinerna i vårt datasystem 
Vägfas. 

§ 6. Påbörjade 
byggnationer: 

Inga kända 

§ 7. Planerade arbeten: - Henrik har kontaktat Skanska som kommer att utföra 
beläggning av Gräskärrsvägen med start till sommaren. 

- Beläggning av delsträckor på Näsetvägen, 
Bergsjödalsvägen och Björkängsvägen kommer att ske 
inom kort. 

- Henrik informerar på Facebook och John på hemsidan 
om att det kan komma att bli kladdigt. 

- GC-vägen mellan Friluftsskolan och Ljungbacken ska 
beläggas och vara klar med belysningsstolpar före 
sommaren 2018. 

- Lärketorpsvägen kommer att grävas upp för 
fiberdragning där det inte redan är klart 

- Staket på Trollsjövägen kommer att lagas. 
§ 8. Utförda arbeten: Sopning av vårt vägnät 
§ 9. Övriga frågor: - Leif meddelar att sökandet av en karta över Västra 

Bodarna, där alla gatunamn finns med, fortsätter. Många 
kartor finns tillgängliga men i hanterligt format 



försvinner många av gatunamnen. Håkan Danielsson på 
Alingsås Kommun har lovat att återkomma med besked 
om de kan ta fram en komplett karta, enligt våra 
önskemål. 

 §10. Kommande möte: 21/5, 12/6, 20/8, 8/10, 3/12, 14/1, 28/1, 11/2 (18:30) samt ett 
prel. Årsmötes tid onsdagen den 27/3 klockan 19:00 

§ 11. Mötets avslutande: Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

Vid protokollet.    Justeras: 

 
 
John Hedlund     Henrik Ohlsson  
Sekreterare     Ordförande 


