
 

   PROTOKOLL 

   STYRELSEMÖTE 

Tid och plats:      2019-06-10, 18:30 Dala SK Mjörn Västra Bodarne 

Närvarande:   Henrik O, Lennart Z, Eleonor N, Leif T, 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 
2019-05-20. 

§ 4. Rapporter, 
bygglovsansökningar: 

Kompletterande handlingar har inkommit gällande fastigheten 
Lycke 1:24. 

§ 5. Ekonomi:  Kassören berättar att medlemsavgiften har inkommit från de 
flesta fastigheterna men att det till dags dato saknas 44 stycken. 

§ 6. Påbörjade 
byggnationer: 

Vi konstaterar att en ny fastighet påbörjat på Kyrkvägen.  

§ 7. Planerade arbeten: - Den grävning och nedläggning som sker i Alingsås Energi 
på Gräskärrsvägen som var utlovad att vara klar till 31 
maj är fortfarande inte klar. Det försenar våra planerade 
insatser av aktuell vägsträcka. 

- Styrelsen ger positivt besked till inkomna kostnadsförslag 
för beläggningsinsatser insatser på Gräskärrsvägen, 
Lärketorpsvägen och Örnuddensväg. 

-  Alingsås VA kommer att utföra och bekosta 
beläggningsarbete gällande del av Soldatvägen, 
Prostensväg och Furutjärnsvägen. 

- Alingsås Energi kommer att utföra och bekosta 
beläggningsarbete gällande del av Sommarrovägen. 

- Lagning av hål i asfalten på Sommarrovägen. 
- Dikesrensning av östra sidan av järnvägen planeras till 

slutet av augusti eller början av september månad. 

§ 8. Utförda arbeten: Inga 

§ 9. Övriga frågor: För att ytterligare informera Alingsås om vårt arbete och vårt 
behov av samverkan med kommunen hade vår ordförande bjudit 
in Samhällsbyggnadschef Anna Liedholm för en guidad tur runt i 
vår del av Alingsås kommun. Det uppfattades som om att hon 
fick med sig mycket ny kunskap som kan påverka det fortsatta 
samarbetet. Anna konstaterar att vi har många och långa smala 
vägar med många murar samt att det är skillnad på 
åtgärdstakten från att kommunen gräver upp ett vägavsnitt till 
det är helt återställt. 

 §10. Kommande möte: Nästa möte i Dala fastställdes till 19 /8 18:30. 



§ 11. Mötets avslutande: Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade Eleonor för 
fikat. 

 

Vid protokollet.    Justeras: 

 

 

John Hedlund     Henrik Olsson  

Sekreterare     Ordförande 


