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Protokoll frdn Styrelsemote

Hemmesta Sodra Vegforening
org.nr: 814000-2653

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

Miites datum: 2015-05-04

1. Miitets iippnande
Ordftirande Tommy Ahlsved halsade samtliga viilkomna. Huvudsyftet med
dagens mote iir attplanerukommande stiiddag.

2. Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordfcirande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3. Val av miitessekreterare
Mcltet valde Markus Aggefors.

4, Godkiinnande av fiiredragningslista t

Mdtet beslutade godkiinna ft)redragningslistan.

5. Inkomna skrivelser
a. 2015-025 Bengt-Ake Adeen, Bortforsling av sly efter rrijning, Tommy har

besvarat frfigan med att vi kommer ta bort iiven denna h<ig i samband med
h?imtningarna efter stiiddagen (201 5 -026).

b. 2015-027 Freddy Weiss, Friga om veckodagen fdr stiiddagen. Ett tryckfel har
smugit sig in i det brev som delades ut, datumet stiimmer men veckodagen
skall vara lordag. Hemsidan iir uppdaterad med en kommentar angiende detta
och mailet iir besvarat av Tommy (2015:028), Markus (2015:029) och Michael
(2015:030), vi ber om ursiikt fcir antalet svar.

c. 2015-031 Annelie Davidson, Parkering pi de milade trottoarerna. Vi kommer i
kommande utskick upplysa om de regler som giiller vid parkering pa platser
med heldragna vita linjer som markerar trottoarer. Styrelsen iimnar ocks6 se
tiver m6lningen av dessa och forstiirka med symboler f<ir att oka ftlrstielsen ftir
dessa. Tommy besvarar mailet. Arende 15:07:178.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 17 6T9.25l<r
Nordea Sparkonto: 108 816,25 kr
SBAB Sparkonto: I 408 591,941,r
Obetalda skulder: ca.28 000.00 kr
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1 Viigfogdens rapport
a. Trasig lampa pi Mellanvtigen utanf<ir nummer 4.Larnpanitgtirdas vid niista

oversyn. Arende 15:01 :177 .

b. En pikord skylt ar irtgardad vid Hemmesta dalviig 18. Stort tack till den
fastighetsiigare som kontaktade styrelsen efter att fitt skylten insliingd i sin
trtidgird nere vid viigsktilet.

Nya iirenden
Inga nya tirenden togs upp.

Arendeloggen
2:Il Nedgriivning av Fiber: Vi har nu tillsammans med entreprenoren g6tt

igenom omr6det och tittat pi de storsta anmiirkningarna. Ett protokoll
iir skapat och en diskussion iir pA bdrjad vad som skall Atgtirdas och ej.

2:I2 Bullerplanket: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
3:26 Sniiriijningsavtal: Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
3:27 Motion: Belysning Tranbdrsviigen-Smultronviigen: Togs ej upp pA

grund av tidsbrist.
3:29 Motion: vfllkommen skyltar: Togs ej upp pe grund av tidsbrist.
3:32 Motion: Farthinder Parkviigen: Arendet bordlagt till viren.
3:33 6vrig frflga irsmiitet: virkestransporter: fogs ej upp pe grund av

tidsbrist.
3:35 Ovrig frflga irsmiitet: papperskorgar: Arendet bordlagt till vfiren.
3:37 6vrig frflga flrsmiitet: viindplan slAnbiirsviigen, ta boit berg: Togs

ej upp pi grund av tidsbrist.
4:42 Bosse, Hemsidan, farthinder Backviigen: Togs ej upp pi grund av

tidsbrist.
4:46 Lekparker: Det finns osiikerheter kring hur leveransen av gruset ska

gA till. Eftersom biirigheten i marken kring lekplatserna iir fcir dilig fdr
en fullastad lastbil. Vidare diskussion med leverant<iren krlivs.

4:47 Belysning/hastighet Mariebergsvf;gen (Motion | 2012): Togs ej upp
pi grund av tidsbrist.

4:55 Oversviimning pfl ikerbiirsviigen: Arendet bordlagt till kommande
omliiggning.

5:63 Upprustning av viigavsmalningarna: Arendet bordlagt till viren.
6:69 Uppdatering av skiitselplan ftir griinomriden: Togs ej upp pe grund

av tidsbrist.
6:73 Grannsamverkan: Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
7:78 Byte till LED-belysning: Arendet bordlagt
8:79 Viigfiireningens utrustning Togs ej upp pe grund av tidsbrist.
8:83 Mfllning Dalviigen-Centrumviigen: Togs ej upp pe grund av tidsbrist.
8:84 Sprickor i kiirbanorna: Lars-Gunnar har traffatNCC som

Aterkommer med offert. Skanska vill erhAlla en karta.
8:88 Vf,gnamnsskyltar: Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
8:92 Omliiggning avsmalningen i biirjan pi Hemmesta Dalviig: Lars-

Gunnar har trtiffat NCC som Aterkommer med offert. Skanska vill
erhAlla en karta.

8:95 Kommunalt viighflllningsomride: Togs ej upp pi grund av tidsbrist (?l U
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8:97 Fiirskolornas andelstal: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
8:99 Offerter pi service av gatubelysning: Togs ej upp pa grund av

tidsbrist.
8:100 Trasig dagvattenbrunn gfingviigenBlibiirsviigen-skiirgirdsviigen:

Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
9:101 Bullerplank Bygdeviigen: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
9:104 Biinkar till grillen pi Backviigen: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
I0:ll2 Dagvattenbrunnarna: Togs ej upp pA grund av tidsbrist.
TT:121 Sand till sandlidorna: Sanden iir nu levererad till lekparkemai ga:I3.

Arendet stiings.
12:133 Refugskylt Dalstugan: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
I2:l3l Komposthiig Tranbiirsviigen / Smultronvflgen: Tas med pi

stiiddagen, tanken iir att hogen jiimnas ut.
1 3 : i 3 8 Diket Parkviigen 18-24: Arendet bordlagt till viren.
I3:l4l Stolpe Hemmesta Dalviig 2: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
15:2:149 Refug mellanviigen: Togs ej upp pA grund av tidsbrist.
15:2:154 Stopp dagvattenbrunn Akerbiirsviigen 10: Togs ej upp pi grund av

tidsbrist.
15:2:157 Hastigheten pi Skiirgflrdsviigen: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
15:3:158 Triidfiillning smultronvflgen: Togs ej upp pe grund av tidsbrist.
15:3:159 Trafiksituationen Tranbiir och vitsippeviigarna: Togs ej upp pa

grund av tidsbrist.
15:3:162 Dubbla org.nr.: Togs ej upp pe grund av tidsbrist.
15:3:163 Registrering av andelstal hos Lantmiiteriet: Togs ej upp pa grund av

tidsbrist.
15:4:164 Rutin fiir viigavgifter: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
15:4:166 Verksamhetsplan: Togs ej upp pe grund av tidsbrist.
15:4:167 Vinterunderhill av Vitsippegriind: Togs ej upp pe grund av tidsbrist.
15:5:170 Utmiitning Kronofogden: Kronofogden meddelar atl de giirna ser att

man har med personnummer i debiteringsliingden. Michael har iiven
varit i kontakt med leverantoren av Viigfas som vi anviinder ft)r detta,
de meddelar att personnumren ej tir med p6grund av lagar kring
datalagring. Aven ett registerutdrag frin Lantmiiteriet beh<jvs. Michael
sammanstiiller och liimnar in ans<ikan.

| 5 :5 :r7 r Uppgriivd trottoar: Lars-Gunn ar har traffatNCC som iterkommer
med offert. Skanska vill erh6lla en karta.

I5:5:I72 Lisning av Bommar: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
15:5:173 Nya dagvattenbrunnar: Togs ej upp pi grund av tidsbrist
l5:5:I74 Stiiddag 2015: Informations brevet iir nu tryckt och utdelat till samtliga

boenden, tyviirr blev veckodagen fel i utskicket riittelse finns pi
hemsidan. Inkclp av material for stiiddagen planeras och fdrdelas. Olika
uppgifter som finns i omridet diskuteras och fordelas.

l5:5:175 Asfaltering Blibiirsviigen/Dalviigen: Togs ej upp pA grund av
tidsbrist.

L5:6:176 Trasig lampa Blibiirsviigen L070: Togs ej upp pe grund av tidsbrist.

10. Hemsidan
Inget fanns att diskutera kring hemsidan.
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11. Ovriga frigor
Inga rlvriga frigor togs upp.

12. Niista mdte
2015-05-09 9:00 Samling infor stiiddagen 10:00-12:00 (12:00 korv grillning).

13. Miitets avslutande
Ordf<irande tackade
Vid protokollet

Sekreterare

samtliga deltagare ftir visat intresse och avslutade mdtet.
Justeras
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