
 

   PROTOKOLL 

   STYRELSEMÖTE 

 

Tid och plats:  2021-03-24, 18:30, Dala SK Mjörn Västra Bodarne   

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

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 2021-02-08. 

§ 4. Bygglovsansök
ningar: 

- Attefallsgarage kommer att uppföras på 
Bergsjödalsvägen. Utfarten kommer att 
förändras befintlig. Mötet godkände den nya 
utformningen. 

- Ny utfart kommer att anläggas på 
Furutjärnsvägen. Även den utformningen 
godkändes av mötet. 

§ 5. Påbörjade 
byggnationer: 

Inga. 

§ 6. Planerade 
arbeten: 

- Beläggningen av Lärketorpsvägen, 
Örnuddensväg och Gräskärrsvägen har 
reklamerats och kommer att åtgärdas när vädret 
så tillåter. 

- Asfaltering av den inre delen av Högåsvägen 
planeras till när vädret så tillåter. 

- Sladdning av våra grusvägar 
- Rensning av våra diken på östra sidan 

järnvägen (det västra området kommer att 
påverkas av omfattande grävningsarbeten på 
grund av fiber och VA). 

- Sopning av våra vägar. 
- Lagning av så kallade ”potthål” i vägnätet. 

§ 7. Utförda arbeten: - Våra ca. 50 brunnar i vägnätet har nu spolats 
och sugits rena. 



§ 8. Ekonomi: - Kassören redovisar det ekonomiska läget och 
konstaterar att vi fått något mindre statsbidrag, 
annars inget anmärkningsvärt i ekonomin. 

- Vi går igenom det budgetförslag för 2021 som 
kassören presenterar och har även här inga 
större synpunkter. 

§ 9. Övriga frågor: - Den mångåriga frågan om att få ta del av de 
bygglovshandlingar som berör vårt område och 
främst vårt vägnät diskuterades åter igen. Vi  
har fått besked från Förvaltningschefen på 
Stadsbyggnadskontoret som meddelat att vi har 
rätt till handlingarna för vår planering så att 
byggnationens in- och utfart anpassas till vårt 
vägnät. Kontoret har sedan länge svårt att få till 
nödvändiga rutiner. 
Ordföranden och vice ordförande får i uppdrag 
att kontakta Byggnadsnämndens ordförande i 
syfte att finna en lösning. 

- Per har på uppdrag tittat hur vi kan få bättre 
ordning när aktörer gräver i vårt vägnät. Till sin 
hjälp har han utgått från vår intresseförening 
(REV) Riksförbundet Enskilda Vägars 
rekommendationer som Per reviderat. Mötet 
beslöt att testa detta för att sedan utvärdera 
utfallet. Anna-Karin kommer att anpassa 
materialet så att det kan finnas ifyllbart på vår 
hemsida www.vbodarna.se. 

- För att minska det administrativa kostnaderna i 
samband med kallelser till Årsmötet vill 
styrelsen föra upp frågan i årsmötets 
dagordning under punkten övrigt. Finns intresse 
från medlemmarna att övergå till kallelser via e-
post? 

§ 10. Nästa möte: Måndagen den 12 april 2021 klockan 18:30. 

§ 11. Mötets avslut: Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet.    Justeras: 

 

 

John Hedlund    Henrik Olsson 

Sekreterare     Ordförande 

 

 

http://www.vbodarna.se/

