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Hemmesta S6dra Vagforening
org.nr: 8'14000-2653

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

Miites datum: 2015-01 -19

1. Miitets tippnande
Ordforande Tommy Ahlsved htilsade samtliga viilkomna.

2.

Val av mOtesordftirande tillika justerare
Ordftirande Tommy Ahlsved enligt stadgar

3.

Val av miitessekreterare
Mdtet valde Markus Aggefors

4.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Mdtet beslutade godkiinna friredragningslistan.

5.

Inkomna skrivelser

6.

a.

2015:001 Anders Wikstrdm, VrigNu AB, Kurs i ViigFas
VtigNu AB erbjuder utbildning i sitt program ViigFas, hel (3 200 kr) eller
halvdag (1 850 kr). Styrelsen k?inner i nu liiget inget behov av kurs i
ViigFas.

Ekonomisk rapport

a.

Saldon
Nordea
Nordea

SBAB

PlusGirot:

71731,84 kr

Sparkonto: 218 816,25 kr (Rtinta fdr 2014 6I 436,83l<r)

Sparkonto: I

Obetalda

skulder:

408 597 ,94 kr (Rdnta fdr 2014 6 8 597,94l<i
ca.32 000,00 kr

b.

Idag saknas 2 inbetalningar av vtigavgiften. Den ena av fastighetsiigarna
flyttade i samband med inhiimtandet av iigaruppgifterna varftir vi haft felaktig
adress. Michael kontaktar den nu aktuella fastighetsiigaren.

c.

Michael har nu laddat ner program for inrapportering av kontrolluppgifter och
kommer ltigga in dessa.

d.

Michael har skrivit ett ftirslag pi rutin angiende debitering av viigavgifter.
Fcirslaget diskuteras och nigra iindringar foreslis, Michael uppdaterar. Arende
15:4:764.
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Viigfogdens rapport
a. Nytt klotter finns nu pi parkblinken och sandl&dan mellan Blisippevtigen och
Akerbiirsviigen, Markus sanerar detta. Arende 14:4:165.

b.
8.

Slyrdjningen i omridet iir nu niistintill avklarad beslut tas att bestiilla
bortforsling av riset.

Nya iirenden

a.

Beslut tas att tafram en verksamhetsplan som spZinner civer aktuellt 6r och
iiven beror de niirmast kommande. Tommy ansvarar ftir detta. Arende

I5:4:166.

b.

Tommy har blivit kontaktad av ordftirande i samftilligheten fcjr Hemmesta ga:5
angiende vinterunderhfillet av Vitsippegriind. Det finns osiikerheter kring vem
som ansvarar fcir detta, Tommy kontaktar ordfdranden ftir samftilligheten for
Hemmesta ga:5 ft)r att se om de har n6got avtal r<irande detta. Arende
15:3:167.

c. Beslut tas att tydliggora i vinterunderhillsplanen

att iiven vinterunderhill av
viigavsmalningarna skall ske. Markus ansvarar for detta. Arende 15:4:168.

9.

Arendeloggen
Beslut tas att infdra en prioritering av iirendena i iirendeloggen med en skala frfln
l-4 diir t har hogst prioritet. Prioriteringen tas ej med i protokollen.

2:lI
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Nedgriivning av Fiber: AMA finns nu tillgtingligt under en
provperiod ph 14 dagar. Tommy kontaktar Infratek for att fi till ett pi
skrivet avtal.
Bullerplanket: Lars-Gunnar stiimmer av med kommunen att de
ansvarar fdr belysningen i bullerplanket samt vinterunderhillet av
gingvtigen samt Bygdeviigen i enlighet med avtalet.
Sniiriijningsavtal: Tommy har pratatmed Kopparmora angiende
vinterunderhill av gingvtigen mellan Smultronviigen och
Tranbiirsviigen, Kopparmorahar ej utrustning for att utfora detta. Ny
upphandling sker niir uppdateringen av vinterunderhillsplanen iir utford
(iirende 15:4:168).

Motion:BelysningTranbiirsviigen-Smultronvflgen:Markusplanerar
in en <iversikt av belastningen i ntitet.
Motion: viilkommen skyltar: Skyltar finns frin ca. 4 000 kr for en
bige med tillh<irande skylt, Eleonor tar fram forslag pA utformning och
skylt.

Motion: Farthinder Parkviigen: Arendet bordlagt till viren.
6vrig friga flrsmiitet: virkestransporter: Inget nytt.
Ovrig frhga irsmtitet: papperskorgar: Arendet bordlagt till viren.
Ovrig friga frrsmiitet: viindplan slflnbiirsviigen, ta bort berg:
Tommy har meddelat attvi kommer forsla borl sndn vid behov.
Ytterligare mail har inkommit i rirendet med onskemil om
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parkeringsft)rbud pi slinbiirsv?igens viindplan, Markus pratar med
berorda pi S linbiirsv?igen.
Bosse, Hemsidano farthinder Backviigen: A.rendet bordlagt tillv6ren.
Lekparker: Bordliigges till viren.
Belysning/hastighetMariebergsviigen(Motion 12012)zArendet
bordlaet till viren.
6o"..iii-ning pi flkerbiirsviigen: Arendet bordlagt till kommande
omltiggning.
Upprustning av viigavsmalningarna: Arendet bordlagt till viren.
Uppdatering av skiitselplan fiir grOnomriden: Inget nyft.
Grannsamverkan: Inget nytt.
Byte till LED-belysning: Arendet bordlagt. Dock beslutas att ersiitta
trasiga armaturer med nya anpassade for LED-teknik.
Viigfiireningens utrustning: Lars-Gunnar har haft en ftirsta kontakt
med kommunen. Fdr att gi vidare med detta kontaktar vi 6ter REV och
kommunen.
Milning Dalviigen-Centrumviigen: Arendet bordlagt till viren.
Sprickor i kiirbanorna: Arendet bordlagt till varen.
Viignamnsskyltar: Inget nlrtt.
Viignamnsskylten siidra sidan av Mellanviigen - Hemmesta Dalviig
iir smutsig: Inget nytt.
Omliiggning avsmalningen i biirjan pi Hemmesta Dalviig: Arendet
bordlagt.

Kommunaltviighfillningsomrflde:Ingetnltt.
Fiirskolornas andelstal: Inget nytt.
Viigsyn: I dagsliiget finns inget behov av en viigsyn. Finns behovet
kvar efter/under framtagningen av underhillsplanen cippnas ett nytt
iirende ftjr detta di. Arendet stiings.
Offerter pi service av gatubelysning: Inget nytt.
Trasigdagvattenbrunn gflngviigenBlibiirsviigen-Skiirgflrdsviigen:
Inget nytt.
Bullerplank Bygdeviigen: Inget nytt.
Biinkar till grillen pfl Backviigen: Markus har nu lagt cementplattor
under btinkens ben.

Dagvattenbrunnarna:Ingetnytt.
Klippning av hiick: Hiicken iir nu klippt, iirendet stiings.
Sand till sandlfldorna: Arendet bordlagt till viren.
AsfaltsskadorAkerbiirsvligen och Smultronviigen: Ingetnytt.
Refugskylt Dalstugan: Nytt rdr finns men det befintliga sitter fast.
Komposthiig Tranbiirsviigen / Smultronviigen: Arendet bordlagt till
v6ren.

13:138 Diket Parkviigen 18-24: Arendet bordlagt till v6ren.
13:140 Kliimma till skylten Hemmesta dalviig 2A-Cz Nya kliimmor iir nu

l3:14I

uppsatta. Arendet stiings.

Stolpe Hemmesta Dalviig 2: Nytt ror finns men det befintliga sitter
fast.

13:142 Inkiip av grindar: Grindar iir nu htimtade och fastlista

med kedja och

hiingiis tirendet stiings.
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Nya reflexer till skylt pfl Blflsippeviigen: De nya reflexskyltama Zir nu
uppsatta. Arendet stiings.
Refug mellanviigen: Lars-Gunnar har pratat med Rasmussen som
undersrjker hur den vikbara skylten kan monteras.
Ftirtryckta PG-blanketter: Inget nytt.
Stopp dagvattenbrunn Akerbiirsviigen 10: Inget nytt.
Hastigheten pfl Skiirgirdsviigen: Inget nytt.
Triidf?illning Smultronvflgen: Inget nytt.
Trafiksituationen Tranbiir och vitsippeviigarna: Markus har varit i
kontakt med Vtirmd<i kommun som skulle ut och tittaphplatsen,
resultatet frin detta har ej inkommit iinnu. Motet beslutar att informera
de boende pi viigavsnitten om tankama och inhtimta synpunkter p6
detta.

15:3:160 Viignamnskylten vid viigskiilet: Det befintliga rciret sitter fast.
15:3:161 Olja Backviigen: Oljan har nu blivit sanerad och avsptirmingen iir
undanplockad, iirendet stiings.
har pratat med juristerna kopplade till REV
och enligt dessa ska det inte ft)religganhgrahinder f<ir att byta
organisationsnummer. Tidigare slutna kontrakt ft lj er sj iilva foreningen
och dess namn, styrelse och medlemmar och inte organisationsnumret.
15:3:163 Registrering av andelstal hos Lantmiiteriet: Inget nytt.

15:3:162 Dubbla org.nr.: Michael

10. Hemsidan

Inget fanns att diskutera kring hemsidan.
11. Ovriga

frigor

Inga ovriga frigor.
12.

Niista miite
2015-03-0919:00

13.

Miitets avslutande
Ordftirande tackade samtliga deltagare for visat intresse och avslutade motet.

Vid protokollet
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