
 

   PROTOKOLL 

   STYRELSEMÖTE 

 

Tid och plats:  2021-08-16, 18:30, Dala SK Mjörn Västra Bodarne   

Närvarande:    Henrik O, Lennart Z, Eleonor N, Leif T, Kajsa M, 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 2021-06-07. 

§ 4. Bygglovsansök
ningar: 

 
Västerbodarna 1:183 
Västerbodarna 1:519 
Västerbodarna 1:520 
Bergsjödal 1:96 

§ 5. Påbörjade 
byggnationer: 

Inga kända 

§ 6. Planerade 
arbeten: 

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

- På Ljungbacken återstår två mindre 
vägområden från tidigare asfaltering. 

- Lilla vägen och Munter väg är i behov av ny 
beläggning. Eftersom vägen ska grävas upp på 
grund av kommunens VA-projekt avvaktar vi 
åtgärd. 

§ 7. Utförda arbeten: - Besiktning av beläggning på Lärketorpsvägen, 
Örnuddensväg och Gräskärrsvägen har skett i 
samråd med Skanska. Vi avvaktar vidare åtgärd 
som ändå ryms inom garantitiden. Snabelbilen 
kommer inom kort att åtgärda mindre skador. 
Styrelsen ställer sig bakom denna lösning. 

- Beläggning del av Sommarovägen. 



- Beläggning del av Trollsjövägen och Kyrkvägen. 
(Solbergavägen var inte möjlig att belägga med 
entreprenörens maskin.) 

§ 8. Ekonomi: - 2 fastigheter har ännu inte betalt 
medlemsavgiften till föreningen. 

§ 9. Övriga frågor: - Det förefaller som om obehörig motortrafik 
trafikerar Skarpebovägen. Henrik ser över 
skyltning och kompletterar om skyltar fattas. 

- Diskussion om klippning av träd och buskar runt 
vårt vägnät. Styrelsen beslöt att föreningen står 
för klippning och buskar som sticker ut i 
vägområdet enligt de föreskrifter som finns 
utlagda på vår hemsida. 

§ 10. Nästa möte: Måndagen den 27 september 2021 klockan 18:30. 

§ 11. Mötets avslut: Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet.    Justeras: 

 

 

John Hedlund    Henrik Olsson 

Sekreterare     Ordförande 

 

 


