PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE
Tid och plats:

2019-08-19, 18:30 Dala SK Mjörn Västra Bodarne

Närvarande: Henrik O, Lennart Z, Eleonor N, Leif T, Kajsa M och John H
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

Mötets öppnande:
Fastställande av
dagordning:
Föregående
mötesprotokoll:
Rapporter,
bygglovsansökningar:

§ 5.

Ekonomi:

§ 6.
§ 7.

Påbörjade
byggnationer:
Planerade arbeten:

§ 8.

Utförda arbeten:

§ 9.

Övriga frågor:

Vägföreningens ordförande Henrik förklarade mötet öppnat.
Dagordningen fastställdes.
Genomgång och godkännande av föregående styrelseprotokoll
2019-06-10.
Handlingar har inkommit om beviljat bygglov för fastigheten
Lycke 1:24, ombyggnad av Magasinet på Smedbacken samt
ansökan om ändrad vägdragning av Smedbacken.
Styrelsen har inget att invända mot det som redovisas i
handlingarna, förutsatt att Länsstyrelsen och kommunen ställer
sig positiva till förändringarna samt att hänsyn tagit
strandskyddet beaktande i deras beslut.
Kassören berättar att medlemsavgiften har inkommit från de
flesta fastigheterna men att det till dags dato saknas ca 20 som
inte betalt årsavgiften för 2019.
Inga.
-

Slaghackning av vårt vägnät
Lägga ner en ny vägtrumma för bättre avrinning utanför
Videgården på Gräskärrsvägen
- Lägga in 2 nya vägtrummor nära slutet av
Gräskärrsvägen.
- Byta ut gatuskyltar i vårt vägnät där så erfordras.
- Alingsås energi är nu klar med grävningsarbetet av
Gräskärrsvägen och Lärketorpsvägen. Nu återstår
beläggningsarbetet.
- Det eventuella grävningsarbetet i Örnuddensväg är
fortfarande under diskussion.
- Alingsås VA har utfört beläggningsarbete på del av
Soldatvägen, Prostensväg och Furutjärnsvägen.
- Alingsås Energi har utfört beläggningsarbete gällande del
av Sommarrovägen.
- Lagning av hål i asfalten på Sommarrovägen.
Frågan om parkering för badgäster vid Bergsjödal lyftes åter igen
då vägen riskerar att blockeras vid vissa tider främst under
sommaren då det står fler bilar parkerade än det finns
parkeringsplatser vid badet i Bergsjödal. Orsaken att frågan åter

§10.
§ 11.

Kommande möte:
Mötets avslutande:

lyfts är den att flera fastighetsägare för styrelsen påtalat oro att
vägen stundtals varit blockerad och om detta skulle sammanfalla
vid behov av akuthjälp från till exempel ambulans eller brandkår
kan det få alvarliga konsekvenser.
Det finns för få parkeringsplatser trots att föreningen senaste
året utökat med fler platser. Det påtalas att långtidsparkering är
en av orsakerna till bristen på parkeringsmöjligheterna.
Styrelsen diskuterade frågan om åtgärd men fattade vid dagens
möte inget beslut.
Nästa möte i Dala fastställdes till 10/10 18:30.
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade Eleonor för
fikat.

Vid protokollet.

Justeras:

John Hedlund
Sekreterare

Henrik Olsson
Ordförande

