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Protokoll frdrn Styrelsemdte

Hemmesta Sddra Vdgforen ing
org.nr: 814000-2653

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Lars Gunnar Axelsson, Michael Axelsson, Eleonor Erkers,
Markus Aggefors, Britt-Marie Rasmussen och Fredrik Fantenberg.

Miites datum: 201 5-03-09

1. Miitets iippnande
Ordforande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

2. Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordf<irande Tommy Ahlsved enligt stadgar

3. Val av miitessekreterare
Mcjtet valde Markus Aggefors

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
Mdtet beslutade godkanna fdredragningslistan.

5. Inkomna skrivelser
a. 2015:002 Mats Btickstrcim, Slitage erstittning i samband med awerkning

Fr6gestiillaren tinskar information om tirendet, Tommy har besvarat mailet
(2015:003).

b. 2015:004 Leif Rinman, Frigor kring ftrhillandet mellan den fristiende
"Arbetsgruppen for Hemmesta centrum" och viigfdreningen. Tommy har
besvarat mailet (20 1 5 :005).

c. 2015:006 Offert sandupptag, Tommy kontaktar offert givaren fdr att se vad
kostnaden blir om man liigger till bortforsling av sanden. Arende 15:05:169.

d. 2015:007 REV, Kurs inbjudan. Styrelsen beslutar att de ledamdter och
suppleanter som vill anmiiler sig till kursen.

e. Offert sandupptag, Tommy kontaktar offert givaren ft)r att se vad kostnaden
blir om man ltigger till bortforsling av sanden. Arende 15:05:169.

f. Lasse Osterman, Dagvatten fran fastighet. Ett flertal mail har skickats mellan
frigestiillaren och VArmdd kommun, Vi bevakar detta ft)r attageraom det fir
piverkan pA fdreningen.

g. Viitmdcj kommun, Grundvatten problematik. Ytterligare mail korrespondens
har fdrekommit i iirendet dock kriivs inget agerande frin foreningen for
tillftillet.

6, Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 30 797,24kr
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Nordea Sparkonto: 148.816,25 kr
SBAB Sparkonto: I 408 597,94kr
Obetalda skulder: ca.31 000,00 kr

b. Idag saknas I inbetalningar av viigavgiften. Styrelsen beslutar uppdra 6t
Michael Axelsson att ans<ika om utmiitning hos Kronofosden. Arende
15:05:170.

Viigfogdens rapport
a. Korsningen Blibiirsviigen/Hemmesta Dalviig si saknas asfalt efter ett VA-

arbete. Markus kontaktar Viirmdd kommun. Arende 15:05:175.
b. En av lamporna utanfcir Lillplogen iir sporadiskt slackt, vi awaktar ytterligare

ittgiird.
c. Ett flerlal potthAl ar lagade i omr6det framf<jrallt i niirheten av Hemmesta

Centrum.
d. Trottoaren pi norra sidan av forsta avsmalningen pi Hemmesta Dalviig iir

uppgriivd okiint vad orsaken till detta iir. Markus tfigardar. Arende 15:05:171.
e. Bommarna mellan Blisippeviigen och Akerbiirsviigen dppnas kontinuerligt.

Markus unders<iker mtijligheterna till att ftjrsvira detta. Arende l5:05:I72.
f. Ytterligare 2 dagvattenbnrnnar som ej finns med phvtrakartor iir funna i

gr<inomridet utanft)r vtindplanen p6 Slinbiirsviigen. Markus ser dver
moj ligheterna att liiggatill dessa ph virakartor. Arende | 5 :05 :11 3 .

Nya iirenden
a. Striddag 2015, Samtliga i styrelsen skriver ner punkter som skall itgiirdas

under sttiddagen till niista mdte. Arende I5:05:I74.

Arendeloggen
2:Il Nedgriivning av Fiber: Ett flertal kontakter har skett och ett piskrivet

avtal ska nu vara postat till oss. Tommy kdper in AMA anliiggning.
2:12 Bullerplanket: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
3:26 Sniiriijningsavtal: Inget nytt.
3:27 Motion: BelysningTranbiirsviigen-Smultronviigen: Belysningsniitet

i omridet kring gAngviigen mellan Tranbiirsviigen och Smultronviigen
iir nu kartlagt. 3 alternativ finns for att mata den nya belysningen.
1. L015 Tranbiirsviigen (5 lampor pi nuvarande siikring, 1 1 lampor pi

bercird fas <ivriga faser har 16 respektive 13). Sprdngning kriivs.
2. L031 Akerbiirsviigen (1 1 lampor pi nuvarande siikring, 16 lampor

pA ber<ird fas <ivriga faser har 1 1 respektive 13).
3. L045 Smultronviigen (5 lampor pi nuvarande siikring, 10 lampor pA

berord fas ovriga faser har 12 respektive 11). Ny asfalt krlivs.
Tommy kontaktar Boo Energi.

3:29 Motion: viilkommen skyltar: Samtliga tar fram f<irslag pi utformning
av skyltarna till niista mote. Dessa ltiggs sedan upp pe hemsidan fcir

3:32
J"J 3

synpunkter.
Motion: Farthinder Parkviigen: Arendet bordlagt till viren.
6vrig friga irsmtitet: virkestransporter: Vidare diskussion ftjrs med
Mats B for att se om han kan hjalpa till i iirendet.
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3:35 ovrig friga irsmiitet: papperskorgar: Arendet bordlagt till varen.
3:37 Ovrig frfiga irsmiitet: viindplan slflnbiirsviigen, ta bort berg:

Markus har pratat med berdrda i dagsliiget uppleves det ej behovas
nigot parkeringsfdrbud.

4:42 Bosse, Hemsidano farthinder Backviigen: Arendet bordlagt till viren.
4:46 Lekparker: Bordltigges till viren.
4:47 Belysning/hastighetMariebergsviigen(Motionl2ll2):Arendet

bordlagt till viren.
4:55 Oversviimning pi ikerbiirsviigen: Arendet bordlagt till kommande

omliiggning.
5:63 Upprustning av viigavsmalningarna: Arendet bordlagt till viren.
6:69 Uppdatering av skiitselplan fiir griinomriden: Inget nytt.
6:73 Grannsamverkan: Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
7:78 Byte till LED-belysning: Arendet bordlagt
8:79 Viigftireningensutrustning: Lars-Gunnarharpratatmeden

kommunarkitekt som meddelat att vi m6ste soka bygglov. Lars-Gunnar
kontaktar kommunen ftir att unders<ika ftirfarande och kostnader for
detta.

8:83 Mfllning Dalviigen-Centrumviigen: Beslut tas att invtinta kisningen
pi ny refug vid korsningen Mellanviigen Hemmesta Dalviig och
eventuell milning iiven diir.

8:84 Sprickor i kiirbanorna: Lars-Gunnar tar in prisuppgifter pi
"snabelbil".

8:88 Viignamnsskyltar: Togs ej upp pe grund av tidsbrist.
8:91 Viignamnsskylten siidra sidan av Mellanviigen - Hemmesta Dalviig

iir smutsig: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
8:92 Omliiggning avsmalningen i biirjan pi Hemmesta Dalviig: Lars-

Gunnar kontaktar liimpliga asfaltsliiggare ft)r ett mote.
8:95 Kommunalt viighillningsomrfrde: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
8:97 X'iirskolornas andelstal: Togs ej upp pA grund av tidsbrist.
8:99 Offerter pfl service av gatubelysning: Togs ej upp pe grund av

tidsbrist.
8:100 Trasig dagvattenbrunn gflngviigen BlAbiirsviigen-skiirgflrdsviigen:

Inget nytt.
9:101 Bullerplank Bygdeviigen: Togs ej upp pA grund av tidsbrist.
9:104 Biinkar till grillen pfl Backviigen: Togs ej upp pA grund av tidsbrist.
I0:II2 Dagvattenbrunnarna:Ingetnytt.
IL:I2I Sand till sandlidorna: Arendet bordlast till viren.
12:132 Asfaltsskador Akerbiirsviigen ocn Sniuttronviigen: Togs ej upp pe

grund av tidsbrist.
l2:I33 Refugskylt Dalstugan: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
l2:I37 Komposthiig Tranbiirsviigen / Smultronviigen: Arendet bordlagt till

vAren.
13:138 Diket Parkviigen 18-242 Arendet bordlagt till v6ren.
I3:l4l Stolpe Hemmesta Dalviig 2: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
I 5 :2:I 49 Refug mellanviigen: Lars-Gunn ar har pratat med Rasmussen som

fiireslir en vanlig refug med tillh<jrande skylt, Lars-Gunnar tar fram ett
kostnadsfdrslag. <7U 0\ '/Jt -+ A ///
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l5:2:154
l5:2:157
15:3:158

Fiirtryckta PG-blanketter: I foregiende protokoll blev texten ftir
detta iirende felaktigt och skulle ha varit " kostnaden for att kcipa in
PlusGiro-blanketter ligger idag pi ca.200 kr. VtigFas stcidjer utskrift pA
dessa. styrelsen beslutar att till niista ir anviinda sig av dessa blanketter
fcir vtigavgiften. Arendet stiings." varfor iirendet nu tir stiingt.
Stopp dagvattenbrunn Akerbiirsviigen 10: Inget ny'tt.
Hastigheten pi Skiirgirdsviigen: Togs ej upp pA grund av tidsbrist.
T riidfiillnin g Smultronvf, gen : Lars - Gunnar meddelar frigestiillaren
att viigftireningen ger sitt samtycke till att fr6gestiillaren pi egen
bekostnad ftiller triidet under ftirutsiittning att iordningstiillande av
marken och borttransport sker, men pi inget siitt ger frigestiillaren i
uppdrag attfallatrtidet. Fdreningen kan siledes ej hillas skyldig fdr
eventuella kostnader och skador/olyckor som sker under fiillning och
iterstiillande. Markus, Michael och Lars-Gunnar deltog ej i beslutet.
Trafiksituationen Tranbiir och vitsippeviigarna: Ett brev iir nu
utdelat till boende pi det ber<jrda viigavsnitten. Information finns iiven
pi hemsidan under fliken "Aktuellt i omr6det". Sista datum fdr
synpunkter har satts till 201 5-03 -20.
Viignamnskylten vid viigskiilet: Skylten iir nu uppriitad, iirendet
stiings.
Dubbla org.nr.: Togs ej upp pe grund av tidsbrist.
Registrering av andelstal hos Lantmiiteriet: Inget nltt.
Rutin fiir viigavgifter: Inget nytt.
Sanering av klotter: Klottret iir nu sanerat. Arendet stiings.
Verksamhetsplan: Planen iir nu pibcirjad.
Vinterunderhill av Vitsippegriind: Inget nytt.
Uppdatering vinterunderhillsplan: Inget nytt.

15:3: 159

15:3:160

15:3:162
15:3: 163

l5 4:164
I5:4:165
I5:4:166
l5:4:167
15:4:168

10. Hemsidan
Inget fanns att diskutera kring hemsidan.

11. Ovriga frigor
Tommy har deltagit i ett mcite angiende ombyggnation av Hemmesta centrum
med Viirmdd kommun och viigft)reningama i Kolvik och Hemmesta Centrum. I
dagsliiget si bedoms aktiviteten som lig och inget som p6verkar ftireningens
ansvarsomr6den berdrs.

1"2. Niista miite
2015-04-1319:00

13. Miitets avslutande
Ordfcirande tackade samtliga deltagare fdr visat intresse och avslutade mcitet.
Vid protokollet Justeras

Mafkus Aggefors Tommy
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