
 

   PROTOKOLL 

   STYRELSEMÖTE 

Tid och plats:      2019-12-02, 18:30 Dala SK Mjörn Västra Bodarne 

Närvarande:   Henrik O, Lennart Z, Eleonor N, Leif T, 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 
2019-10-14. 

§ 4. Bygglovsansökningar: - Inget inkommit 

§ 5. Ekonomi:  Vi tar del av budgetläget 2019-12-01 som ser bra ut. Vi inväntar 
det kommunala bidraget och kostnaden för beläggning av 
Lärketorpsvägen, Örnuddens väg och Gräskärrsvägen. 
2 slitageavgifter har inkommit. 

§ 6. Påbörjade 
byggnationer: 

Fastighet på Gråfias väg Lycke 1:24 

§ 7. Planerade arbeten: - På Näsetvägen finns en mur som riskerar att falla ut på 
vägbanan, Vi gör ett försök att trycka tillbaka de stenar 
som sticker ut. 

§ 8. Utförda arbeten: - Beläggning av den inre delen av Gräskärrsvägen fram till 
bortom grindstolparna vid kraftledningen.  

- Beläggning av Lärketorpsvägens inre del fram till 
Örnuddensväg.  

- Beläggning av hela Örnuddens väg.  
- ”Snabelbilen” har fyllt igen hålor/gropar i vårt vägnät. 
- Förlängt avtal om snöröjning och sandning. 
- Utplacering av nya sandlådor där sådana saknas eller 

behöver bytas ut. Även fyllt lådorna med flis. 
- Ändrat vägtrumman vid Videgården. 

§ 9. Övriga frågor: - Vi diskuterar hur vi kan anpassa vår dagordning så att 
den blir effektivare för våra mötet. Sekreteraren 
presenterar det förslag vi diskuterat vid nästa möte.  

- En fastighetsägare har väckt frågan om nuvarande 
Humlevägen går att förlängas. Henrik tar kontakt och 
diskuterar frågan vidare. 

- Lantmäteriet har haft ett möte där Lennart närvarade. 
Frågor som diskuterades berörde markområden i 
samband med att Mossbergska regleras. Det kan bland 
annat handla om gamla vägar som idag inte används 
men som korsar olika markägare i Västerbodarna GA9. 



Vad ska tas bort och hur? Ny vägsträckning? 
Vägföreningen kommer förmodligen att bli kallad av 
Lantmäteriet i ett senare skede. 
 

 §10. Kommande möte: Nästa möte i Dala fastställdes till 13/1 18:30. 
§ 11. Mötets avslutande: Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet.    Justeras: 

 

 

John Hedlund     Henrik Olsson  

Sekreterare     Ordförande 


