
 

   PROTOKOLL 

   STYRELSEMÖTE 

Tid och plats:      2019-01-14, 18:30 Dala SK Mjörn Västra Bodarne 

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

 

§ 1. Mötets öppnande:  Vägföreningens ordförande Henrik förklarade mötet öppnat. 
§ 2. Fastställande av 

dagordning: 
Dagordningen fastställdes 

§ 3. Föregående 
mötesprotokoll: 

Genomgång och godkännande av föregående styrelseprotokoll 
2018-12-03 

§ 4. Rapporter, 
bygglovsansökningar: 

- Inga bygglovsansökningar har inkommit 
- Samhällsbyggnadsnämnden har sitt möte tisdagen den 

22/1. Henrik har haft kontakt med en av ledamöterna 
som lovat lyfta frågan varför vi i Vägföreningens styrelse 
inte längre har tillgång till bygglovsansökningar kopplade 
till vårt vägnät. Vi behöver informationen så att vi kan få 
till bra och rimliga anslutningar till våra vägar. 
I och med att frågeställningen lyfts i nämnden diarieförs 
frågan och det blir lättare för oss att föra en 
kompletterande dialog med nämnden. 

- Henrik kommer att kontakta Jonas på Lycke Bo i Alingsås 
för att påskynda processen av de arbeten vi redan 
kommit överens om vid Björkängsvägen. Vi kan inte 
överta skötselansvaret tidigare än att ett ärendenummer 
upprättats hos Lantmäteriet i Alingsås. Till dess att minst 
ett ärendenummer upprättas måste FA fakturera Lycke 
Bo för eventuella plogningskostnader. 

§ 5. Ekonomi: Kassören föredrar dagsläget av ekonomin som inte 
föranleder några justeringar av styrelsen 

§ 6. Påbörjade 
byggnationer: 

Inga kända nybyggnationer 

§ 7. Planerade arbeten: - Snöröjning 
§ 8. Utförda arbeten: - Sandning och saltning 
§ 9. Övriga frågor: - Ingen svarade på vårt upprop i Facebook om att 

inkomma med förslag på åtgärder i vårt vägnät, däremot 
har en kommentar och fråga inkommit via vår hemsida. 
Frågan gällde Sommarrovägen och speciellt ett avsnitt 
som inte asfalterats eftersom avsnittet ska grävas upp 
igen samt gropar som kommer att åtgärdas. 



- En man som håller på att etablera en vandringsled 
mellan Göteborg och Alingsås, ”Gotaleden”. Frågan som 
ställs till Styrelsen gäller tillstånd till uppsättande av blå 
markeringsstolpar utefter de vägar/områden som 
Vägföreningen har skötselansvar för. Styrelsen ställde sig 
positiv till uppsättningen  av stolparna. 

- Henrik och John har varit ute och tvättat några av våra 
gatuskyltar i VB. Några skyltar var i sådant dåligt skick att 
de behövs bytas ut. Henrik ansvarar för inköp av nya 
skyltar som succesivt kommer att bytas ut.  

 §10. Kommande möte: 28 januari 2019 18:30 
§ 11. Mötets avslutande: Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet.    Justeras: 

 
 
John Hedlund     Henrik Olsson  
Sekreterare     Ordförande 


