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Övriga frågor:

Vägföreningens ordförande Henrik Ohlsson förklarade mötet
öppnat.
Dagordningen fastställdes
Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2018-04-16 som
godkändes.
Ordförande har haft ett flertal kontakter med Alingsås kommun
som har svårigheter att översända nödvändiga handlingar som vi
tidigare automatiskt fick för vårt interna arbete i vägföreningen.
Arkitektur och liknande är inte det som styrelsen behandlar utan
fastighetens anslutning till vägnätet.
Henrik, Eleonor och tidigare kassör har nu träffats och
ett överlämnande av ekonomisystemet VÄGFAS har nu
skett.
- Inga större förändringar i ekonomin
- I samband med ny dragning av GC-väg vid Friluftsskolan
blev en liten bit mark ”över” som Vägföreningen kommer
att ha ett skötselansvar för. Marken ägs även
fortsättningsvis av fastighetsägare Helgesson.
Inga kända
-

Beläggning av Gräskärrsvägen med start till sommaren.
Orsaken till att vi inte belägger hela Gräskärrsvägen
beror på att den inre delen (från kraftledningen) kommer
att grävas upp för fiberdragning.
- Sopning av Björkängsvägen
Snabelbilen har varit ute i vårt vägnät och fyllt i hål och sprickor.
Staketet på Trollsjövägen är åtgärdat.
- Kommunen och Rydlers Bygg ansvarar för återställande
av Mossbergsväg. Trots kontrakt råder det olika
uppfattningar vad som menas. Henrik kommer att ha ett
möte med Rydlers så att resultatet av återställandet blir
bra. Vi vill att man gräver upp vägen och först lägger ett
lager med AG på den sträckan som kommunen inte grävt
upp. Även bredden på vägen är under diskussion. Vi

§10.
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Kommande möte:
Mötets avslutande:

menar att den ska vara 360 cm. Vi har dokumenterat att
vägen på aktuell sträcka var bredare men nöjer oss med
360 cm bred.
- Henrik har en person som ev. kan åta sig att sköta
slaghackningen i vårt vägnät.
- Ett informationsblad om att Gräskärrsvägen kommer att
få nytt ytskikt kommer att delas ut till berörda
fastigheter lördagen den 26/5.
- Information om beläggningsarbetet på Gräskärrsvägen
kommer att erbjudas hushållen måndagen den 4 juni
mellan klockan 17 och 18 på planen framför Dala.
12/6 18:30
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet.
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