
 

   PROTOKOLL 

   STYRELSEMÖTE 

 

Tid och plats:  2021-04-12, 18:30, Dala SK Mjörn Västra Bodarne   

Närvarande:    Henrik O, Lennart Z, Eleonor N, Leif T, 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 2021-03-24. 

§ 4. Bygglovsansök
ningar: 

 
Inga. 

§ 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. 

- Lagning av sprickor i vägbeläggningen med 
hjälp av ”Snabelbilen” är beställd. 

- Rensning av våra diken på östra sidan 
järnvägen (det västra området kommer att 
påverkas av omfattande grävningsarbeten på 
grund av fiber och VA). 

- Målning av övergångsstället vid skolan. 
- Målning av sträck i korsningen Prostens väg 

och Kyrkvägen. 
- Inhämtande av offert för beläggning av 

Solbergavägen samt del av vägarna; 
Trollsjövägen och Kyrkvägen. 

§ 7. Utförda arbeten: - Lagning av så kallade ”potthål” i vägnätet. 
- Sopning av våra vägar. 
- Sladdning av våra grusvägar 

§ 8. Ekonomi: - Inget att anmärka 



- En fastighet ska betala slitageavgift. 

§ 9. Övriga frågor: - Lennart rapporterar från möte med 
Byggnadsnämndens ordförande. De har träffat 
en överenskommelse att Karl-Johan Karlsson 
ska tillse att vi får nödvändiga handlingar inför 
då fastighet beviljas bygglov som inkluderas i 
vårt vägnät. Om det till trots inte skulle fungera 
så rapporterar Lennart till honom för åtgärd. 

- Inkommen fråga från fastighetsägare på 
Bergsjödalsvägen om borttagning av träd. 
Eftersom träden inte bedöms av styrelsen 
utgöra något hinder för framkomligheten har 
frågeställaren fått svar att föreningen inte 
kommer att medverka till att träden tas bort. 

- På dagens dagordning fanns också med förslag 
på kommande styrelsemöten. Mötet beslöt att 
fastställa tiderna och att Lennart utsågs att boka 
tiderna med hyresvärden SK-Mjörn. 

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

§ 11. Mötets avslut: Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet.    Justeras: 

 

 

John Hedlund    Henrik Olsson 

Sekreterare     Ordförande 

 

 


