
 

   PROTOKOLL 

   STYRELSEMÖTE 

 

Tid och plats:  2021-06-07, 18:30, Dala SK Mjörn Västra Bodarne   

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

H 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 2021-05-10, det konstituerande 
mötet 2021-05-26 samt genomgång av det 
justerade årsmötesprotokollet 2021-05-26. 

§ 4. Bygglovsansök
ningar: 

 
Västerbodarna 1:456 

§ 5. Påbörjade 
byggnationer: 

Bergsjödal 1:87 

§ 6. Planerade 
arbeten: 

- Beläggningen av Lärketorpsvägen, 
Örnuddensväg och Gräskärrsvägen har 
reklamerats och kommer att åtgärdas. Ansvarig 
för beläggningen och Henrik har varit ute och 
inspekterat vägarna och kommit fram till en 
lösning som inte innebär att beläggningen helt 
görs om, utan bara där det bedöms behövas. 
Om det senare skulle visa sig inte vara 
tillräckligt kommer beläggningsföretaget att 
komma tillbaka så att vi blir helt nöjda. Styrelsen 
ställer sig bakom denna lösning. 

- Asfaltering av den inre delen av Högåsvägen 
(korsningen med Ljungbacken) planeras till när 
vädret så tillåter. 

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

- Beläggning del av Sommarovägen. 



- Offert har till dags dato inte inkommit gällande 
beläggning av Solbergavägen samt del av 
vägarna; Trollsjövägen och Kyrkvägen. 

§ 7. Utförda arbeten: - Lagning av sprickor i vägbeläggningen med 
hjälp av ”Snabelbilen”. 

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

och Kyrkvägen. 

§ 8. Ekonomi: - 15 fastigheter har ännu inte betalt 
medlemsavgiften till föreningen. 

- En slitageavgift kommer att faktureras. 

§ 9. Övriga frågor: - Inkommit mail, från Byggledare Fibernät Jimmy 
Bring om ändring i avtalet gällande fiberläggning 
på del av Bergsjödalsvägen. Ändringen avser 
revidering av tidsplanen till arbetet som nu lovas 
ska vara färdigställt till 2021-06-30. 

§ 10. Nästa möte: Måndagen den 16 augusti 2021 klockan 18:30. 

§ 11. Mötets avslut: Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet.    Justeras: 

 

 

John Hedlund    Henrik Olsson 

Sekreterare     Ordförande 

 

 


