
 

   PROTOKOLL 

   STYRELSEMÖTE 

Tid och plats:      2019-04-15, 18:30 Dala SK Mjörn Västra Bodarne 

Närvarande:   Henrik O, Lennart Z, Eleonor N, Per N, Kajsa M, 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 
2019-02-11 samt det konstituerade mötet 2019-03-27. Mötet 
gick även igenom protokollet från årsmötet (2019-03-27). 

§ 4. Rapporter, 
bygglovsansökningar: 

Inga inkomna. Henrik kommer att kontakta 
samhällsbyggnadskontoret beträffande nybyggnationer på 
Trollsjövägen och Ljungbacken. 

§ 5. Ekonomi: - Klargörande: Slitageavgift ska utdebiteras i de fall 
byggnadslov krävs. 

- Eftergenomgång av kassören konstateras att ekonomin 
är i balans. 

- Utifrån information från REV har näringsidkare som 
bedriver verksamhet som medför ökad belastning av vårt 
vägnät möjlighet att söka momsbefrielse hos 
Skatteverket, med stöd av intyg som kan utfärdas av 
vägföreningens styrelse. 

§ 6. Påbörjade 
byggnationer: 

Trollsjövägen och Ljungbacken (se § 4.) 

§ 7. Planerade arbeten: - I samband med att fiber kommer att läggas ner i det inre 
vägavsnittet av Gräskärrsvägen kommer ny beläggning 
att läggas. 

- Snabelbilen kommer att åtgärda de så kallade potthålen. 
- Alingsås energi och VA kommer att åtgärda skador som 

uppkommit på Skarpebovägen. Vi passar på att samtidigt 
låta de asfaltera en mindre del som ligger i anslutning 
men utanför kommunens ansvar att finansiera. 

- Samordningsproblem inom Alingsås kommun har 
medfört att vägavsnitt vid skolan och Friluftsskolan inte 
åtgärdats. Flera berörda medlemmar har hört av sig. 
Styrelsen kommer nu att ligga på kommunen att de 
återställer vägavsnitten eftersom det drar ut på tiden. 

- Ordförande kommer också se till att Alingsås energi 
åtgärdar söndergrävda delar av Bergsjödalsvägen 

- Dikesrensning på den östra sidan av järnvägen 



§ 8. Utförda arbeten: - Snöröjning, sandning och senare upptagning/sopning  

§ 9. Övriga frågor: - Lokalhyra till SK Mjörn ska självklart betalas. 
- I utredningen som föregår den lantmäteriförrättning som 

ska upprättas har Jan Persson lagt fram en karta för 
styrelsen med förslag innehållande mindre förändringar 
som måste påverkar vårt skötselansvar av vägnät. 
Berörda vägar är följande: Sommarovägen, Solnäsvägen, 
Smedbacken och Svingelns väg. Det handlar om nya 
mötesplatser, förlängning av vägavsnitt samt om 
dragning av väg (Smedbacken).  Frågan kommer upp på 
nästa styrelsemöte. 

 §10. Kommande möte: Nästa möte i Dala fastställdes till 20/5 18:30. 
§ 11. Mötets avslutande: Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade Kajsa för fikat. 

 

Vid protokollet.    Justeras: 

 

 

John Hedlund     Henrik Olsson  

Sekreterare     Ordförande 


