PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE

Tid och plats: 2021-11-15, 18:30, Dala SK Mjörn Västra Bodarne
Närvarande:

§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.

§ 6.

Henrik O, Lennart Z, Eleonor N, Per N, Jonatan H och John H

Mötets
öppnande:
Fastställande av
dagordning:
Föregående
mötesprotokoll:
Bygglovsansök
ningar:
Påbörjade
byggnationer:
Planerade
arbeten:

Vägföreningens ordförande Henrik förklarade mötet
öppnat.
Dagordningen fastställdes.
Genomgång och godkännande av föregående
styrelseprotokoll 2021-09-29.
Bergsjödal 1:90
Västerbodarna 1:519, Västerbodarna 1:520,
Västerbodarna 1:472 och Västerbodarna 1:494
-

-

Högröja vårt vägnät, där så behövs från grenar
som sticker ut.
Rensning av våra diken på östra sidan
järnvägen (det västra området kommer att
påverkas av omfattande grävningsarbeten på
grund av fiber och VA).
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.
§ 8.

Utförda arbeten:
Ekonomi:

-

Alla fastigheter har nu betalt medlemsavgiften
till föreningen. Inga större förändringar i
ekonomin sedan föregående möte. Fortsatt gott.

§ 9.

Övriga frågor:

-

Vi har nu varit ute och mätt upp alla vårt vägnät
till en sammanlagd längd av 17 km.
Lantmäteriet träffade delar av styrelsen 25/10 i
Dala för diskussion och kunskapsinhämtning för
deras arbete.

-

-

-

§ 10.
§ 11.

Nästa möte:
Mötets avslut:

Avtalsförslag från Alingsås kommun har
inkommit angående grävningsarbetet för att
fastigheter inom det så kallade Etapp 1-området
ska få vatten och avlopp. Ordförande har varit i
kontakt med kommunen angående mindre
justeringar i avtalstexten. Med detta ansåg
mötet att vi kunde godkänna avtalet.
Avtalet gäller från 1/12 2021 till i mars 2023.
Med anledning av oklarheter i i ansökan om det
årliga bidrag som kommunen ger till föreningen
träffade ordföranden och vice ordföranden
kommunen för att bringa klarhet i vad som
gäller. De träffade 2 trafikingenjörer som
meddelar att samma regler gäller som tidigare
för vår vägförening.

Måndagen den 10 januari 2021 klockan 18:30.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet.

Justeras:

John Hedlund
Sekreterare

Henrik Olsson
Ordförande

