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Hemmesta Sodra Vdgforening
org.nr: 814000-2653

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Lars Gunnar Axelsson, Michael Axelsson, Eleonor Erkers,
Markus Aggefors, Britt-Marie Rasmussen och Fredrik Fantenberg.
Miites datum: 2015-04-13

1.

Miitets iippnande
Ordforande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

2.

Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordfdrande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3.

Val av miitessekreterare
Mcitet valde Markus Aggefors.

4.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Motet be slutade go dkiinna ftiredragningslistan.

5.

Inkomna skrivelser

a.
b.

c.
d.
e.
6.

2015:008 till 2015-017 samt 2015:023 Synpunkter pi infrirande av "forbud mot
trafik med motordrivet fordon" pil delar av Vitsippeviigen och Tranbtirsviigen.
Hanteras under iirende 15:03:159.
2015:018 Gunnar Lindahl, Rdjning av det triid som triiffades av blixten.
Markus har besvarat mailet (2015:019), vi tiinker ta med dettaph stiiddagen.
2015:020 Reklam frin Skanska, angiende asfaltering. Hanteras under iirende
14:08:084
2015:02I Carina Gustafsson, Friga om viigavgiften. Michaelhar besvarat
mailet (2015:022).
2015:024 TeliaSonera Skanova access AB, Medgivande och avtal att liigga och
bibeh6lla ledning i enskild viig. Hanteras under iirende T4:02:011.

Ekonomisk rapport

a.

Saldon
Nordea
Nordea

PlusGirot:
Sparkonto:

SBAB Sparkonto:
Obetalda

skulder:

30 28I,941<r
108.816,25 kr
| 408 597,94kr
ca.2 000.00 kr

7. Viigfogdens rapport
a. Trasig lampa pA Blibiirsviigen, L\7\,lampan itgiirdas vid niista oversyn.
Arende 15:06:175.
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b.

c.
8.

Klotter sanerat pi parkbiinkarna mellan Blisippeviigen-Akerbtirsviigen samt
Vitsippeviigen-Tranbiirsviigen samt elskip p6 Hemmesta Dalviig.
De rishogar som har legat i omrAdet under vintem iir nu bortforslade.

Nya iirenden
Inga nya iirenden togs upp.

9.

Arendeloggen

2:Il

2:I2
3:26
3:29
3:32
3:33

3:35
3:37
4:42
4:46
4:47
4:55
5:63
6:69
6:73
7:78
8:79

Nedgriivning av Fiber: Altalet mellan Hemmesta S<idra vtigforening
och TeliaSonera Skanova access AB iir nu mottaget (inkommen
skrivelse 2015:024) och undeftecknat. F0rslag pi tider ftr
slutbesiktning tas fram och kommer meddelas Skanova.
Bullerplanket: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Sniiriijningsavtal: Den uppdaterade sn<irdjningsplanen skickas till en
leverant<ir ft)r synpunkter.
3 :27 Motion: Belysning Tranbiirsviigen-Smultronviigen: Togs ej upp
pi grund av tidsbrist.
Motion: vfllkommen skyltar: Togs ej upp pe grund av tidsbrist.
Motion: Farthinder Parkviigen: Arendet bordlagt till viren.
6vrig friga irsmiitet: virkestransporter: Viigfdreningen ifrigas[tter
miingden virke och flis som skogsiigaren tagit ut. Mats B har
tillsammans med Tommy tagit fram ett brev att skicka till skogsiigaren
och Mellanskog, nigra mindre justeringar iterstir innan vi kan skicka
detta.

6vrig friga firsmiitet: papperskorgar: Arendet bordlagt till viren.
Ovrig frflga irsmiitet: viindplan slflnbiirsviigeno ta bort berg: Togs
ej upp pi grund av tidsbrist.
farthinder Backviigen: Tommy undersd,ker
mojligheterna till atthyra en radar ftir att undersoka de faktiska
hastigheterna.
Lekparker: Tommy bestiiller grus till lekparkemafdr att fylla upp ca.
10 cm vid kliitterstiillningar och gungor.
Belysning/hastighet Mariebergsviigen (Motion | 2012)z Tommy
understiker mojligheterna till atthyra en skylt med inbyggdradar f<jr att
undersoka de faktiska hastigheterna och iiven forsdka stinka hastigheten
pi viigama.
Oversviimning pi ikerbiirsviigen: Arendet bordlagt till kommande
omliiggning.
Upprustning av vflgavsmalningarna: Arendet bordlagt till viren.
Uppdatering av skiitselplan ftir griinomriden: Togs ej upp pa grund
av tidsbrist.
Grannsamverkan: Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
Byte till LED-belysning: Arendet bordlagt
Bosse, Hemsidan,

Viigftireningens utrustning: Lars-Gunnarharpratatmedkommunen
som inte sett nigot hinder for ett tillfiilligt bygglov ph 5 tn for en
container vid transformatorn i borjan pi Hemmesta Dalviig. Styrelsen
beslutar gA vidare med detta och Lars-Gunnar kontaktar 6ter
kommunen.
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8:83
8:84
8:88
8:91
8:92
8:95
8:97
8:99
8:100
9:101
9:104
I0:ll2
II:I2I
l2:I32
12:133
12:137
3 38
l3:I4I
1

:1

t5:2:149

I5:2:l5l

15'2:154
15:2:157
15:3:158
15:3:159

Mfllning Dalviigen-Centrumviigen: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Sprickor i kiirbanorna: Lars-Gunnar kommer traffaNcc 2015-04-15
for att tittaph de arbeten som finns att planera pilvltraviigar. Reklam
fr6n Skanska har riven inkommit angAende detta (2015:20).
Viignamnsskyltar: Gatunamnsskyltama iir inventerade och fdrslag pi
nya skyltar finns i dokument HSVF-000040. Markus ser civer
mcijlighetema att siitta upp skyltar samt kostnaderna for detta.
Viignamnsskylten siidra sidan av Mellanviigen - Hemmesta Dalviig
iir smutsig: Utbyte av skylten iir nu med i dokumentet HSVF-000040
och iirendet i4:08:088 varfcir detta iirende stiings.
Omliiggning avsmalningen i biirjan pi Hemmesta Dalviig: LarsGunnar kommer traffaNcc 2015-04-15 ftir att tittaph de arbeten som
finns att planera phvltravdgar. Reklam fr6n Skanska har iiven
inkommit angiende detta (20 | 5 :20).
Kommunalt viighillningsomride: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Fiirskolornas andelstal: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Offerter pfl service av gatubelysning: Togs ej upp pa grund av
tidsbrist.

Trasig dagvattenbrunn gingviigenBlflbiirsviigen-skiirgflrdsviigen:
Inget nytt.

Bullerplank Bygdeviigen: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Biinkar till grillen pfl Backviigen: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Dagvattenbrunnarna:Ingetnytt.
Sand till sandlidorna: Tommy bestiiller sand.
Asfaltsskador Akerbiirsviigen och Smultronvf,gen: Skadorna iir nu
Atgiirdade, tirendet stiings.

Refugskylt Dalstugan: Togs ej upp p6 grund av tidsbrist.
Komposthiig Tranbiirsviigen / Smultronviigen: Tas med p6
stiiddagen, tanken iir att hdgen jiimnas ut.
Diket Parkviigen 18^24: Arendet bordlagt till v6ren.
Stolpe Hemmesta Dalviig 2: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Refug mellanviigen: Vi har inte ffitt n6got kostnadsf<jrslag, Tommy
piminner entreprend,ren om detta.
Fiirtryckta PG-blanketter: I ftiregiende protokoll blev texten ftir
detta iirende felaktigt och skulle ha varit " kostnaden frir att kdpa in
PlusGiro-blanketter ligger idag p6 ca.200 kr. ViigFas stridjer utskrift pi
dessa. Styrelsen beslutar atttill ntista 6r anviinda sig av dessa blanketter
for vtigavgiften. Arendet stiings." varfor iirendet nu iir stiingt.
Stopp dagvattenbrunn Akerbiirsviigen 10: Inget nytt.
Hastigheten pfl Skiirgflrdsviigen: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Triidftillning Smultronviigen: Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
Trafiksituationen Tranbiir och vitsippeviigarna: En klar majoritet av
de synpunkter som inkommit har varit positiva till inftirseln av "F<jrbud
mot trafik med motordrivet fordon". Styrelsen beslutar att gitvidare

med inf<irseln av detta.
15:3:162 Dubbla org.nr.: Togs ej upp pe grund av tidsbrist.
15:3:163 Registrering av andelstal hos Lantmiiteriet: Togs ej upp pe grund av
tidsbrist.
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Rutin fiir viigavgifter: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Verksamhetsplan: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Vinterunderhflll av Vitsippegriind: Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
Uppdatering vinterunderhillsplan: Vinterunderhillsplanen iir nu
uppdaterad och den nya versionen2.0 faststiilldes av styrelsen. Arendet
stlings.
Offerter pi sandupptagning: Infor 6rets sopning av gatornahar vi
bytt leveranttir av sopningen dA vi fatt ett liigre pris. Samtliga gator ska
nu vara sopade. Arendet stiings.
utmiitning Kronofogden: Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
Uppgriivd trottoar: Asfalten Ztr nu utjiimnad. Underlaget behover
hirdgciras innan ny asfalt kan liiggas. Fr6gan tas upp med NCC 20L504-15.
Lisning av Bommar: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Nya dagvattenbrunnar: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Stiiddag 2015: Datum ftir stiiddagen bestiims till lordagen den 915 och
tiden 10-12, vi avslutar med korvgrillning klockan 12 vid lekparken pi
Backviigen. Lista <jver aktiviteter finns pi Google drive /stiiddagl2}ll

VT.

15:4:175 Asfaltering Blflbiirsviigen/Dalviigen: Felanmalt till

Vdrmd<i kommun.

10. Hemsidan

Inget fanns att diskutera kring hemsidan.
11.

dvriga frigor
Inga ovriga fr&gor togs upp.

12.

Niista miite
2015-05-04 19:00 med fokus pi stiiddagen.

13.

Miitets avslutande
Ordfrirande tackade samtliga deltagare for visat intresse och avslutade mcjtet.
Vid protokollet
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Markus Aggefor5
Sekreterare
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