
 

   PROTOKOLL 

   STYRELSEMÖTE 

Tid och plats:      2019-10-14, 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 
2019-08-19. 

§ 4. Rapporter, 
bygglovsansökningar: 

- Inga Rapporter har inkommit.  
- Bygglov med komplementbyggnad av fastighet 

Västerbodarna 1:236 har beviljats bygglov.  
- Bygglov för fastighet Bergsjödal 1:94. Fastigheten 

ansluter till allmän väg och inte till föreningens vägnät. 
- Fastigheten Bergsjödal 1:10 vill stycka av 2 tomter för 

nybyggnad med anslutning till Lärketorpsvägen. Vi har 
inkommit med åsikter hur anslutningen bäst bör 
utformas. 

§ 5. Ekonomi:  Vi tar del av budgetläget 2019-10-13 som ser bra ut. Vi 
konstaterar också att 2 inte betalt årsavgiften för 2019. 

§ 6. Påbörjade 
byggnationer: 

Fastighet på Kyrkvägen 31 (Hagtorsslätt 1:99) 

§ 7. Planerade arbeten: - Beläggning av den inre delen av Gräskärrsvägen fram till 
grindstolparna vid kraftledningen. Vägföreningen står för 
hälften av kostnaden och Alingsås energi fiber för resten. 

- Beläggning av Lärketorpsvägens inre del fram till 
Örnuddensväg. Alingsås Energi fiber står för kostnaden.  

- ”Snabelbilen” kommer att fylla igen hålor/gropar i vårt 
vägnät. 

- Förlängt avtal om snöröjning och sandning men det kan 
bli problematiskt vissa helger som återstår att lösa. 

- Utplacering av nya sandlådor där sådana saknas eller 
behöver bytas ut. 

- Göra om vägtrumman vid Videgården. 

§ 8. Utförda arbeten: - Slaghackning av vårt vägnät 
- Ny vägtrumma för bättre avrinning utanför Videgården 

på Gräskärrsvägen 
- Två nya vägtrummor belägna nära slutet av 

Gräskärrsvägen. 



§ 9. Övriga frågor: - Vi behöver göra en översyn av häckar och annat som 
skymmer sikten i våra vägkorsningar. 

- Vårt vägnät kantas av stenmurar på vissa ställen riskerar 
dessa falla ut över vägbanan och utgöra en fara för 
trafiken. Även detta bör tas med i vår översyn. 

- Berörda fastighetsägare bör sedan få en skriftlig 
information vad som gäller i Alingsås kommun och i vår 
förening.  

 

 §10. Kommande möte: Nästa möte i Dala fastställdes till 2/12 18:30. 
§ 11. Mötets avslutande: Ordförande förklarade mötet avslutat och vi tackade Henrik för 

fikat. 

 

Vid protokollet.    Justeras: 

 

 

John Hedlund     Henrik Olsson  

Sekreterare     Ordförande 


