HEMMESTA SÖDRA VÄGFÖRENING
PROTOKOLL
fört vid ordinarie föreningsmöte 2001-09-28.
Närvarande från styrelsen;
Bo Kahn
Bo Nilsson
Britt-Marie Rasmussen
Göran Ahlqvist
Lars Axenfalk
Roine Pettersson

Närvarande övriga medlemmar: 24 st
Giltiga fullmakter:
0 st

§ 1 Mötets öppnande.
Ordföranden Bo Kahn förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Val av funktionärer
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes;
Till ordförande för stämman valdes;
Till protokollförare för stämman valdes;

Jean Wilberg och Bo Nilsson
Bo Kahn
Britt-Marie Rasmussen

§ 3 Kallelse i behörig ordning.
Frågan om kallelse till årsstämman skett i behörig ordning godkännes.
§ 4 Tid och plats för protokollsjustering.
Torsdagen den 11 oktober 2000 kl 19.00 hos Bo Nilsson Hemmesta Dalväg 2 C.
§ 5 Behandling av styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet godkänner styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret.
§ 6 Fastställande av resultat och balansräkning
Årsmötet fastställer resultat och balansräkning. På framställan från Inga Östergren-Lind
skall nästa års resultat och balansräkning innehålla jämförelsetal med året innan.

§ 7 Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet godkänner revisionsberättelsen och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.

§ 8 Styrelsens verksamhetsplan för 2000/2001
Verksamhetsplanen innehåller färdigställande av utbytet av gatubelysningen. Detta arbete
har gått fortare än planerat. I övrigt kommer sedvanligt underhållsarbete att utföras men
inget mer omfattande arbete.
Årsmötet godkänner verksamhetsplanen.

§ 9 Behandling av inkomna motioner till årsstämman.
•

Utplacering av betongblock på Hemmesta Dalväg.
Flera av fastighetsägarna på Hemmesta Dalväg genom fam. Linbäck Hemmesta
dalväg 11 önskar att betongblocken åter kommer på plats, men med en annan utplacering än tidigare. Man anser att 95 % av alla bilister kör alldeles för fort på
vägen.
Styrelsens svar; Tidigare försök med betongblock har väckt stor opinion hos
medlemmarna varför styrelsen överlämnar motionen till stämman för beslut.
Stämman har en intensiv debatt om för och nackdelar med att sätta ut betongblock.
Övervägande delen av närvarande medlemmar är överens om att hastigheten är
för hög på Hemmesta dalväg.
Diskuteras alternativa lösningar som gupp, avsmalning av väg mm Ordföranden
informerar om att vägarna ligger på gammal sjöbotten, vilket gör att det inte är
så lämpligt med gupp t. ex.
Frågan om övergångsställen på Hemmesta dalväg kommer upp igen. Ordföranden
informerar om, att ett övergångsställe kommer uppmålas vid gångvägen till Blåsippevägen. På förfrågan enas man om att ytterligare ett övergångsställe skall uppmålas
i korsningen Hemmesta dalväg – Centrumvägen.
En trafikskylt, som talar om när man åker för fort, kan vara ett alternativ för att få
ner hastigheten. Ordföranden informerar om att skyltarna är dyra, men det går att
undersöka, om man kan hyra en skylt. Ett alternativ kan vara att tillfråga kommunen
om de är intresserade av att köpa in en skylt som sedan kan vara mobil inom kommunen.
Motionärerna påpekar ånyo vikten att man tar tag i detta snarast.

Ordföranden anser debatten avslutad och ställer förslagen mot varandra.
Förslag A;
Förslag B;

Enligt framställd motion
Två övergångsställen utmålas på Hemmesta dalväg, utmålande av ett
flertal 30 märken på vägen samt att styrelsen undersöker om man kan
få fram blinkande trafikskylt som informerar om att man kör för fort.

Ordföranden finner att förslag B får övervägande JA-röster.
Förutom ovanstående kommer styrelsen att gå ut med information till alla inom
Hemmesta Södra vägförenings område om, att man måste sänka hastigheten på våra
vägar. Vidare kommer en skriftlig begäran från föreningen gå in till Polisen med begäran om hastighetskontroll på Hemmesta dalväg.
Beslut; Två övergångsställen uppmålas enl anvisning på Hemmesta dalväg.
Uppmålning sker av ett flertal 30 märken på vägen.
Undersöka möjligheten att få en trafikskylt som talar om när man kör för
fort till vår vägförening.
Skriftlig begäran till Polisen om hastighetskontroll på vägen.
Skriftlig information skall gå ut till alla inom föreningen med uppmaning
om att respektera hastigheten om inte annat så för barnens skull.
•

Asfaltering Mellanvägen 23-27.
Villaägarna upprepar tidigare önskemål (1992) om asfaltering av väg fram till tomtgräns på samtliga fastigheter.
Styrelsens svar; Motionen avslås. Vägens bredd på aktuell vägsträcka är fullgod
och befintlig asfaltering på sträckan god. Den begärda asfalteringen skulle medföra
att omfattande åtgärder måste genomföras, för att bl.a. lösa avrinningen.
Motionären informerar ingående om de problem man har och som man tagit upp
även tidigare. Tidningsbud och posten kör sönder vägkanterna och om dessa
asfalterades skulle problemet upphöra. Styrelsen föreslår att man i likhet med andra
fastigheter inom området flyttar ut postlådan till vägkanten. Motionären anser att
detta medför en risk.
Beslut:

En skylt med återvändsgränd skall sättas upp.
Med detta anses motionen besvarad och motionären godtar detta.

*

Infarten till Blå- och Vitsippevägarna från väg 274.
Den trevägskorsning som finns vid infart på området, samt utfarten från parkeringen
vid Dala Hemtjänst, medför tillsammans att förvirring uppstår om vilka trafikregler
som gäller vid korsningen. De vita linjer, som Vägföreningen tidigare målat för trafiken in till villaområdet, är nästan helt bortnötta.
Styrelsens svar; Vägföreningen kan inte trafikreglera enskild mark utan enbart
vägar inom eget område.

Föreslås att följande åtgärder vidtages av Hemmesta Södra Vägförening;
1.
2.

Tidigare vitmålade linjer återställes i sitt ursprungliga skick.
Trafiknämnden och Kommunstyrelsens Planutskott tillskrives med begäran
om att hänsyn tas till trafiksituationen i korsningen vid kommande
planering.

Styrelsen föreslår därför stämman förklara motionen besvarad med föreslagna
åtgärder.

Beslut: Stämman anser motionen besvarad med styrelsens förslag.
§ 10 Granskning av styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd.
Förfrågan ställs om styrelsen har sett över elkostnaderna från olika bolag. Styrelsen
informerar att så har skett. Vidare räknar man med att utbytet av vägbelysningen
kommer att medföra en minskad elförbrukning.
Förfrågan ställs om varför belysningen inte fungerar på gångvägen mellan Hemmesta
dalväg och Blåsippevägen. Styrelsen informerar om att denna väg är kommunens.
Föreslås att kommunen tillskrives och att vägföreningen anhåller att man åtgärdar
belysningen på gångvägen.
Årsmötet godkänner budgetförslaget och debiteringslängden.
§ 11 Förfallodag för vägavgiften – 2001-11-30.
Frågan om förändrad förfallodag för vägavgiften till den 31 oktober varje år tas upp.
Årsmötet fastställer den sista november som betalningsdag för vägavgiften innevarande
verksamhetsår, men att förändring föreslås ske till nästa verksamhetsår till 31 oktober.

§ 12 Beslut om arvode till nästkommande års styrelse, revisorer och vägfogde och
utdebitering.
Valnämndens ordförande tar upp förslag på att valnämnden skall erhålla arvode för sina
kostnader. Stämman tycker det är skäligt.
Årsmötet beslutar;
att
att
att
att

styrelsens arvode skall vara oförändrat 46.000 kronor
revisorernas arvode skall vara oförändrat 1.200 kronor
vägfogdens arvode skall vara oförändrat 11.000 kronor
valnämnden erhåller ett arvode med 1.500 kronor = 500 kronor/person

§ 13 VAL
Följande val förrättas;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Till vägfogde för ett år
Till ordinarie ledamot för två år
Till ordinarie ledamot för två år
Till ordinarie ledamot för två år
Till suppleant för ett år
Till suppleant för ett år
Till revisor för två år
Till revisor för två år
Till revisorssuppleant på ett år
Valberedning och dess sammankallande för ett år

Roine Pettersson
Bo Nilsson
Göran Ahlqvist
Lennart Lidén
Lena Lindgren
Kent-Åke Olofsson
Hans Lind
Per Heurlin
Karl Evert Wahlström
Åse Gillhart
Eva Rasmussen
Pelle Cederholm

Till sammankallande i valberedningen får styrelsen inom sig utse en
representant i valnämnden som är sammankallande.

§ 14 Övriga frågor
Förlängningen Parkvägen 11 mot Skärgårdsvägen – vem ansvarar för denna
vägbit som är i mycket dålig beskaffenhet.
Styrelsen informerar om att det är Vägverkets väg. Styrelsen kommer att tillskriva
vägverket om vägens kondition.
Trottoar vid Hemmesta dalvägs anslutning till Skärgårdsvägen. Det finns varken övergångställe eller trottoar vid denna vägdel. En trottoar borde anläggas på någon sida
av vägen.
Styrelsen kommer att se över denna fråga.

§ 15 Prokollets tillgänglighet.
Protokollet finns tillgängligt hos vägföreningens sekreterare Blåsippevägen 22.
§ 16 Avslutning.
Avgående ordföranden Bo Kahn tackar styrelsen för ett mycket gott samarbete under de
gångna åren samt tackar medlemmarna för att han har fått förmånen att vara ordförande
under många år.

Nyvalda ordföranden Bo Nilsson tackar Bo Kahn för hans utmärkta och kompetenta
arbete som ordförande. Hans breda kunskap och insikt i alla inom vägföreningen
förekommande frågor har underlättat styrelsearbetet.
Årsmötet avslutas.
Vid protokollet:

Justeras:

……………………………
Britt-Marie Rasmussen

………………………………..
Bo Kahn
..................................................
Bo Nilsson
...................................................
Jean Wilberg

