
 

   PROTOKOLL 

   STYRELSEMÖTE 

Tid och plats:  2020-10-12, 18:30, Dala SK Mjörn Västra Bodarne   

Närvarande:    Henrik O, Lennart Z, Eleonor N, Leif T, Kajsa M, Per N, Anna-Karin 

P, 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 
styrelseprotokollen 2020-08-10 och det 
konstituerade protokollet 2020-09-21. 

- Vi följde även upp protokollet från årsmötet 
2020-09-21. 

§ 4. Bygglovsansök
ningar: 

Inga inkomna 
 

§ 5. Påbörjade 
byggnationer: 

Inga kända 

§ 6. Planerade 
arbeten: 

- Beläggningen av Lärketorpsvägen, Örnuddens 
väg och Gräskärrsvägen har reklamerats och 
kommer att åtgärdas. 

- Byte av oläsbara gatuskyltar. 
- Tilläggsskyltar med gatunummer i början av en 

väg där så behövs. 
- Asfaltering i början av Sommarovägen och 

Högåsvägen efter att Alingsås energi grävt för 
fiber. Vad gäller Sommarrovägen kommer hela 
vägavsnitt beläggas av Alingsås energi och vi 
delar på kostnaden då de grävt i halva vägen. 

- På årsmötet framkom tankar om att ta hit 
Alingsås kommuns trafikingenjör en tredje gång 
för att diskutera trafikfrågan i korsningen vid 
järnvägsövergången där Kyrkvägen möter 
Prostensväg. Problemet verkar vara att bilar kör 
på vänster sida när de lämnar Västrabodarne 
vägen och ska in på Soldatvägen.  

§ 7. Utförda arbeten: - Slutinspektionen gällande Mossbergs väg är 
klar dock inte Gång-Cykelvägen som ansluter 
”Friluftsskolan från Ljungbacken där först en 
Lantmäteri insats krävs innan inspektion kan 
genomföras. 



- Snabelbilen” har åtgärdat hål som uppstått i 
asfalten. 

- Klippning av grenar som hänger ut över vägen. 
Påminnelse: Det åligger markägaren att ta rätt 
på de grenar som ligger utefter vägkanten. 

§ 8. Ekonomi: - Ett fåtal medlemmar har inte betalt årsavgiften. 
- Det kommunala bidraget till föreningen för 2020 

har inte inkommit. Kommer som vanligt i slutet 
av året. 

- Eftersom vi var tvingade att skjuta på den 
ordinarie årsmötestiden från mars till september 
detta år på grund av Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer drog föreningen på sig en 
extra kostnad för extra utskick till det flyttade 
årsmötet med ca.13.000:-. 

§ 9. Övriga frågor: - Henrik har varit i kontakt med de som skötte 
snöröjningen förra året som lovat att fortsätta 
sköta uppdraget åt oss även denna vinter. 

- VA- och fiberfrågan är något som engagerar de 
boende så även i Västra Bodarne. Vi får frågor 
från medlemmarna och kan bara meddela att vi 
har kontakt med kommunen och gör vad vi kan 
för att konsekvenserna ska bli så små som 
möjligt för vår Vägförening. 

§ 10. Nästa möte: Måndagen den 30 november 18:30 

§ 11. Mötets avslut: Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet.    Justeras: 

 

 

John Hedlund    Henrik Olsson  

Sekreterare     Ordförande 


