PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE

Tid och plats: 2022-04-11, 18:30, Dala SK Mjörn Västra Bodarne
Närvarande: Henrik O, Eleonor N, Lennart Z, Leif T, Per N, Anna-Karin P, Jonatan
H och John H

§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

§ 5.
§ 6.

Mötets
öppnande:
Fastställande av
dagordning:
Föregående
mötesprotokoll:
Bygglovsansök
ningar:

Vägföreningens ordförande Henrik förklarade mötet
öppnat.
Dagordningen fastställdes.

Påbörjade
byggnationer:
Planerade
arbeten:

Västerbodarna 1:83

Genomgång och godkännande av föregående
styrelseprotokoll 2022-02-14.
Västerbodarna 1:501, Västerbodarna 1:521, Vässenbo
1:83 (förhandsbesked)

-

-

§ 7.
§ 8.
§ 9.

Utförda arbeten:
Ekonomi:
Övriga frågor:

-

-

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
VA-arbeten på Näsetvägen medför
avstängningar då vägen grävs av.
Sopning av vårt vägnät pågår.
Inget att anmärka.
Anna-Karin efterfrågar en aktuell karta att lägga
upp på vår hemsida. Möte beslutar att lägga
upp information om vilka vägar som ingår i vårt
vägnät på www.vbodarna.se
Beläggning av vägavsnitt där det grävts för att
lägga ner elkablar är inte klart. Henrik hör av sig
för att påminna att det ska utföras.

-

§ 10.
§ 11.

Nästa möte:
Mötets avslut:

Behöver vårt vägnäts parkeringsbestämmelser
uppdateras? Henrik tar reda på om något
förändrats.
- Fibergrävningen som påverkar vårt vägnät
verkar vara en långdragen process. Henrik får i
uppdrag att efterfråga vad som planeras.
- Våra bidrag till föreningen ifrågasätts av
kommunen. Vi tidigare tillfälle har föreningen fått
hjälp av Björn Dahlin att reda i liknande frågor
med framgångsrikt förslag. Henrik fick i uppdrag
av styrelsen att efterfråga om Björn även i detta
ärende kan hjälpa oss.
Måndagen den 9 maj 2022 klockan 18:30.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet.

Justeras:

John Hedlund
Sekreterare

Henrik Olsson
Ordförande

