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Protokoll frAn Styrelsemote

Hemmesta Sodra Vagforening
org.nr: 814000-2653

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Lars Gunnar Axelsson, Michael Axelsson, Eleonor Erkers,
Markus Aggefors, Roel Lammers och Fredrik Fantenberg.

Miites datum: 2014-11-04

L. Miitets iippnande
Ordforande Tommy Ahlsved hiilsade samtlisa vtilkomna.

2.

Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordfdrande Tommy Ahlsved enliE stadgar

3.

Val av miitessekreterare
M<itet valde Markus Aggefors

4.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Mcitet beslutade godkiinna foredragningslistan.

5.

Inkomna skrivelser

a.

Jorm Strindberg, lutande triid
Det aktuellatradet bedrims ej medftira nigon risk att viilta varf<lr
viigfdreningen ej tar ph sig kostnaden fdr atttaner triidet. Di trddet ej
bedoms av vikt ft)r grdnomr6dets karakttir ger dock viigftireningen sitt
samtycke till att frigesttillaren p6 egen bekostnad tar ner triidet.

Tommy meddelar frigestiillaren att viigftireningen ej kommer fiilla trddet
samt att viigftireningen ger sitt samtycke till att frigestiillaren pi egen
bekostnad f;iller trtidet under ftirutsiittning att iordningstiillande av marken
och borttransport sker, men pi inget siitt ger frigestdllareni uppdrag att
fiilla triidet. Foreningen kan sSledes ej hAllas skyldig fcir eventuella
kostnader och skador/olyckor som sker under ftillning och 6terstiillande.
Arende 8:82. Markus deltog ej i beslutet.

b.

Bengt-Ake Adeen, sndriijning vid viindplan
Vi stOter iter phkommunen angiende detta, Arende 3:37, under
kommande vinter kommer vi flyta bort snrin om behov uppstir. Tommy
meddelar frisestiillaren.
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Kent Thorn, Asfaltering efter fiberdragning
Frigan kommer tas upp under slutbesiktningen, Tommy meddelar
frigestiillaren. Har iiven framkommit att lampan utanftir Mellanviigen 4
ibland slocknar, glapp. Tommy kontaktar reparatdr ang6ende detta. Arende
15:2:148.
d. Niklas Matsson, refug mellanviigen
Styrelsen diskuterar olika ldsningar milning och refug. Markus och LarsGunnar tar fram underlag fdr beslut till niista mdte. Arende 75.2:149
c.

Viirmd<i kommun, fakturafriga
Viirmdd kommun har ifrigasatt sitt andelstal for 2 av sina fastigheter,
Michael undersoker detta. Arende 15:2:150.

f.

6.

Mats Biickstrdm, Virkestransporter
Mats Biickstrcim erbjuder sig att st<idja styrelsen i arbetet med erstittning
ansprAket fcir det virkes och flistransporter som har forekommitphvitra
viigar. Tommy kontaktar Mats fdr att ftirdela arbetet. Arende 3:33.

Ekonomisk rapport

a.

b.

Saldon
Nordea PlussGirot:
Nordea Sparkonto:
SBAB Sparkonto:
Obetalda skulder:

568 984,29 kr
457 379,42kr
600 000,00 kr
3 550 kr

Onskan om fortryckta PlusGiro blanketter fdr viigavgiften har inkommit,
Michael undersdker alternativ och kostnader ftir detta. Arende 15:2:151.

c. Det iir iterdags att se civer vira elavtal Michael tar fram ftirslag. Arende
15'2:152.
d.

Michael har nu mdjlighet att anvanda e-tjiinsterna pfl skatteverket.
Handelsbanken har nu iterbetalat resterande irsaveift
kontot i Handelsbanken.

ftr

det numera avslutade

7, Viigfogdens rapport
a. En av lamporna i centrumbacken iir trasig och behover itgiirdas.

Tommy

kontaktar reparatdr angiende detta. Arende 15:2:153.

b.

Ytterligare en dagvattenbrunn i hdjd med Akerbtirsvtigen 10 behriver rensas.
Tommy bestiiller rensning. Arende 15.2:154.
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c. I samband med ett iskoviider

i slutet pi sommaren slog blixten ned i ett triid
mellan Akerbiirsviigen och Blisippevdgen. Nedslaget skadade iiven v6r
elmtitare samt ett flertal stikringar i ntiromr&det vilket ledde till att belysningen
i omr6det var sliickt under niryta dagar och iir siledes nu itgiirdat.

d.
8.

Ytterligare klotter har frirekommit i omridet och iir nu sanerat.

Arsmiitet

a.

Uppdatering av kontaktlistan, Markus tar frarnuppgifter revisorsuppleantema
och Tommy uppdaterar kontaktlistan. Arende l5.2:I55.

b.

Delgivningar, Nordea och SBAB behdver ingen ny delgivning. Markus delger
lantmiiteriet den nya styrelsen. Arende 15.2:156.

c. Protokollet iir nu pi skrivet och finns upplagt pA hemsidan sedan 2014-10-rc.
d.
9.

Ett flertal frigor pi viigavgiften har kommit, framfrjr allt pi uppdelningen
mellan ga:4 och ga:13 v6r kasscjr har l<ipande besvarat frigoma.

Nya iirenden
a. Egendomsfdrsiikring ftr lekparkerna, Michael har undersdkt mcijligheten till
att fdrsiikra lekparkerna. Fcir 950 kr per 6r kan man fdrsiikra lekplatserna mot
brand. Styrelsen beslutar att inte gi vidare med ftirsiikringen.

b.

afi h<ija hastigheten pi skiirgirdsviigen
60 km/h Tommy bevakar iirendet. Arende 15.2:157.

I Vtirmdd kommun finns ett ftrslag

frin

50

till

ptL

c. En fastighetstigare pi smultronviigen

vill ta ner triid. Lars-Gunnar ber
frigestiillaren markera vilka triid det giiller och iiven skriftligen inkomma med
en ftirfrigan.

10. Arendeloggen

2:II

2:12
3:26
3:27
3:29
3:30
3:32

Nedgriivning av Fiber: Tommy liigger upp en friga om mdjlig tid ftir
en intern besiktning inftir den kommande slutbesiktningen.
Bullerplanket: Lars-Gunnar liiser igenom avtalet fdr att se om det
kriiver nigon iftgiird.
Sniiriijningsavtal: En sncirdjningsplan godkiindes av arsmdtet och kan
nu anviindas ftir kommande upphandling.
Motion:BelysningTranbiirsviigen-Smultronviigen:Tommybokar
in ett mdte med Boo Energi.
Motion: viilkommen skyltar: Togs ej upp i brist pA tid.
Motion: klargiir styrelsearvoden: I samband med 6rsm6tet
presenterades arvodesfordelning. I diskussionen pi irsm<itet kring detta
framkom att man till niista mcite ej beh<iver presentera denna
information varftir iirendet sttings.
Motion: Farthinder Parkviigen: Togs ej upp i brist p& tid.
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Ovrig friga flrsmiitet: virkestransporter: Arendet togs upp under
inkommen skrivelse frin Mats Biickstrdm ovan.
6vrig frflga flrsmiitet: papperskorgar: 5 st. papperskorgar finns nu
uppsatta i omridet pi prov, utvtirdering kommer ske under viren.
Arendet bordliigges till viren.
Ovrig frflga flrsmiitet: viindplan slinbiirsviigen, ta bort berg:
Arendet togs upp under inkommen skrivelse frfln Bengt-Ake Adeen
ovan.
Bosse, Hemsidan,

farthinder Backviigen: Togs ej upp i brist pe tid.
Lekparker: Togs ej upp i brist pi tid.
Belysning/hastighet Mariebergsviigen (Motion 12012)z Togs ej upp
i brist pi tid.
Oversviimning pfl flkerbiirsviigen: Arendet bordlagt till kommande
omliiggning.

5:63

6:69

6:73

7:78
8:79
8:83
8:84
8:85
8:86

8:88
8:91

8:92
8:95
8:96
8:97
8:98
8:99
8:1 00

9:101

9:104
9:106
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Upprustning av viigavsmalningarna: Beslut tas att viinta till efter
vintern med att rusta upp avsmalningarna.
Uppdatering av skiitselplan fiir griinomriden: En framstiillan kring
hanteringen av triidfiillning las fram pi Arsmtitet under dvriga frigor i
dvrigt togs iirendet ej upp i brist p6 tid.
Grannsamverkan: Togs ej upp i brist pi tid.
Byte till LED-belysning: Arendet bordlagt.
Viigfiireningens utrustning: Togs ej upp i brist pi tid.
Mfl lnin g D alvii gen-C entrumviigen : B eslut tas att bordliigga iirendet
till vflren.
Sprickor i kiirbanorna: Togs ej upp i brist pi tid.
Asfalt Centrumviigen 1 VA-arbete: Viirmdd kommun har nu lagat
hilet, iirendet stiings.
Trasig lampa Blflsippeviigen utanfiir ptzzan: Di vi nu har flera
trasiga lampor i omridet tas beslut phalt laga iiven denna. Tommy
kontaktar reparatdr.
Viignamnsskyltar: Togs ej upp i brist pi tid.
Viignamnsslrylten siidra sidan av Mellanviigen - Hemmesta Dalviig
iir smutsig: Togs ej upp i brist pi tid.
Omliiggning avsmalningen i biirjan pi Hemmesta Dalviig: Arendet
bordlagt.
Kommunalt viighflllningsomrflde: Togs ej upp i brist pe tid.
Suppleanternas roll: Togs ej upp i brist pi tid.
Fiirskolornas andelstal: Togs ej upp i brist p6 tid.
Viigsyn: Togs ej upp i brist pi tid.
Offerter pfl service av gatubelysning: Togs ej upp i brist p6 tid.
Trasig dagvattenbrunn gflngviigen Blflbiirsviigen-Skiirgirdsviigen:
Beslut tas att kdpa in en vibratorplatta, Markus tar fram fdrslag och
kdper in.
Bullerplank Bygdeviigen: Togs ej upp i brist pi tid.
Biinkar till grillen pfl Backvfigen: Togs ej upp i brist pe tid.
Driineringsriir ej fltermonterade Hemmesta Dalviig: Markus skapar
ett dokument ftir samtliga anmiirkningar efter nedgriivningen av fiber.
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10:108 Triidfiillning

Akerbiirsviigen 23: Arendet togs upp under inkommen

frin Jorm Strindberg ovan.
10:111 Avsaknad av asfalt Blibiirsviigen 10: Vrirmdd kommun har nu lagat
skrivelse

I0:lI2

11:116
11:118
11:119

Il:120
II:|2I

12:122
12:123

l2:I24

12:125
12:126

h61et, iirendet stiings.

Dagvattenbrunnarna: Tommybestiillerrensning.
Sly Hemmesta Dalviig/Centrum viigen: Trimmer tir nu inkdpt och
slyn kring stenarna tir klippt, iirendet sttings.
Miite med Vattenfall: Togs ej upp i brist pi tid.
Inkiip utrustning: Framstiillan rcirande inkcip av utrustning hanterades

pi

stiimman, iirendet stiings.

Klippning av hiick: Tommy tar fram en ftirfrigan om tid ftir detta
samt kontrollerar mdjligheten att fh n6gon som hiimtar riset.
Sand till sandlidorna: Togs ej upp i brist p6 tid.
Dubbel viigavgift: Den dubbla avgiften har avriiknats frin 6rets
faktura, tirendet stiings.
Bokning lokal stiimma: Stiimman tir nu genomftird, iirendet sttings.
Ordftirande stiimma: Stiimman tir nu genomfdrd, iirendet stiings.
Valberedning stiimma: Stiimman iir nu genomfcird, tirendet st?ings.
Fiirvaltningsberiittelse stiimman: Stiimman iir nu genomf<ird, tirendet
stiings.

l2:I27

Bokslut stiimman: Stiimman iir nu genomfrird, iirendet stiings.
Budget utgifts- och inkomststat: Stiimman iir nu genomford, iirendet

12:129
12:130

Debiteringsliingd: Stiimman tir nu genomftird, iirendet stiings.
Revisionsberiittelse: Stiimman tir nu genomft)rd, iirendet stiings.
Justering av skyltar: De ber<irda skyltarna iir nu justerade, iirendet

12:128

sttings.

I2:I3l

stiings.

12:132 AsfaltsskadorAkerbiirsviigen och Smultronviigen: Ingetnltt.
12:133 Refugskylt Dalstugan: Inget nytt.
12:134 Riistkort stiimman: Stiimman tir nu genomfdrd, iirendet stiings.
12:135 Hemsidan inftr stiimman: Stiimman iir nu genomfrird, iirendet sttings.
12:136 Flytt av sandlida: Sandl6dan iir nu flyttad, iirendet stiings.
l2:r37 Komposthiig Tranbiirsviigen / smultronviigen: Togs ej upp i brist pi
13 :13

8

13:139
13:140
13:141

l3:I42

13:143
13:144

l3:I45

14:146

tid.
Diket Parkviigen 18-24: Tommy undersdker m<ij lighete ma att ta in
n6gon som kan irtgindaproblemet med diket.
Klotter parkblinkBlflsippeviigen-Akerbiirsviigen: Klottret iirnu
sanerat, tirendet stiings.

Kliimma till skylten Hemmesta dalviig 2A-C: Inget ngt.
Stolpe Hemmesta Dalviig 2: Inget ngt.
Inkiip av grindar: Inget n1tt.
Nya reflexer till skylt pi Blflsippeviigen: Inget nytt.
Motioner: Stiimman iir nu genomftird, tirendet stiings.
Kallelse till stiimman: Stiimman iir nu genomftird, iirendet stiings.
Besvara offert viigkonsult: Tommy har besvarat viigkonsulten,
iirendet stiinss.
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av dagvattenbrunn: Bo Nilsson har pi eget initiativ pratat
med Viirmdd kommun som meddelat att den aktuella brunnen ej iir
ansluten till kommunens dagvattenledning och dtirmed ej kan anses
tillhcira viigftireningens ansvarsomride, iirendet stiings.

14::147 Tiickning

L1. Hemsidan

Tommy visade snabbt hemsidan fdr de nya suppleanterna.
12. Ovriga

frflgor

Michael meddelar att det nu ska vara mdjligt fdr samtliga atllogga in i vtigfas.
L3. Niista miite

2014-12-11 19:00
14.

Miitets avslutande
Ordft)rande tackade samtlisa deltasare ftir visat intresse och avslutade mdtet.

Vid protokollet

Justeras

fr44/"?V
Sekreterare
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