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Protokoll frAn Styrelsemote

Hemmesta Sdd ra Vagforening
org.nr: 814000-2653

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Lars Gunnar Axelsson, Markus Aggefors, Britt-Marie
Rasmussen. och Roel Lammers

Miites datum: 20 1 5-06-01

1. Miitets iippnande
Ordforande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

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

3. Val av miitessekreterare
Mcitet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
Mdtet beslutade godktinna foredragningsli stan,

5. Inkomna skrivelser
a. 2015-033 Parkering i omridet, Markus har pratat med bercirt fdretag och iiven

besvarat mailet (201 5 -03 4).
b. 2015-035 Fdrfr6gan om tillitelse att kdra griivmaskin over grdnomride som

tillhdr viigforening. Tommy har meddelat att fdreningen tilliter detta
underforutsiittning att marken iterstiills samt att mantar h?insyn till andra
ledningar (2015-036)

c. 2015-037 Vatten samling pi Tranbiirsvtigen efter fiberdragningen. Tommy
besvarar mailet (2015-038) och meddelat att detta finns medtaget i protokollet
frfln Slutbesiktningen. Arende I 4:02:01 I

d. 2015-039 FlWtanmiilan. Michael besvarar dettamail. Arende 15:08:179.
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6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 22 I59,26kr
Nordea Sparkonto: 63 816,25l<r
SBAB Sparkonto: | 408 597,941<r

Obetalda skulder: ca.28 000,00 kr

Preliminiir resultat- och balansrapport gicks igenom. Nigra kommentarer till denna
enligt nedan:
Underhil vagar: Betydligt under budget dock kommer troligen stora kostnader ftjr
omliiggning och mAlning hiir under sommaren.
Underhill grdnytor: Betydligt under budget, kostnadema kommer dock htir
framforallt under sommaren.
Underhill belysning: Betydligt under budget, kostnader for nya belysningspunkter
kommer under sommaren.
Vinterunderhill: Lingt under budget, som viintat efter en ganska mild vinter.
Arvoden: Loneskatten felbokfdrd och kommer riittas. Styrelsearvoden ftir
innevarande 6rs tas upp som skuld i bokslutet.

Det preliminiira bokslutet iir iiven overliimnat till revisorerna.

Deklarationen iir inskickad, med noteringen att foreningen ej tir skattesubjekt i
enlighet med REVs rekommendation.

7. Viigfogdens rapport
a. Sand nivin i i nigra av vitra dagvattenbrunnarnas sandfiillor har miitts upp och

det ser ut som att samtliga behover tommas. Arende 14:10:112 och1502154,
b. Trafikfarlig buske borttagen i korsningen Blisippeviigen-Vitsippevtigen.

8. Nya iirenden
*"oon'": ,;gil'Tffi 

*"g$' 
#i*#f i;, -'*.nviigen

Tommy tar fram forslag pi ytterligare cykelstiill vid v?igskiilet. Arende 1 5 :08 : 1 8 1 .

9. Arendeloggen
2:II Nedgriivning av Fiber: Diskussionen med entreprenriren om

slutbesiktningen fortsatter.
2:12 Bullerplanket: Beslut om att forliinga avtalet behdver tas pA

foreningsstiimman till hosten. Markus skriver en proposition ang6ende
detta.

3:26 Sniiriijningsavtal: Offet forfrigan iir skickad till 3 entreprenor.
3:27 Motion: Belysning Tranbflrsviigen-Smultronviigen: Tommy

kontaktar &ter Boo Energi angiende detta och iiven mojligheten att siitta
upp en ny belysningspunkt mellan Vitsippeviigen och Tranbiirsviigen.
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3:29 Motion: viilkommen skyltar: Fr6gan tas upp med leverantdr vid det
mote som finns inbokat under kommande vecka.

3:32 Motion: Farthinder Parkviigen: Farthinder som iir mdjligt attflytta
mellan olika platser kops in av Markus.

3:33 6vrig frflga irsmiitet: virkestransporter: Tommy kontaktar REV for
att fA synpunkter pi det forslag pi brev som finns skrivet.

3:35 Ovrig frflga irsmiitet: papperskorgar: Markus Kontaktar kommunen
ang6ende avfallshanteringen samt kciper in ytterligare papperskorgar
enligt tidigare forslag om en tillfredstrillande losning kan hittas pi
avfallshanterinsen.

3:37 Ovrig friga ii-smiitet: viindplan slflnbiirsviigen, ta bort berg: Vi har
nu under tvi vintrar ej sett nigot problem med sn<irdjningen.
Problemen med snon pA viindplanen var i samband med tvi extrema
snovintrar, kommer det ytterligare sAdana kommer vi i f<irsta hand
flytta bort sndn. Styrelsen beslutar stiinga detta iirende.

4:42 Bosse, Hemsidano farthinder Backviigen: Farthinder som 5r mdjligt
attflyta mellan olika platser kops in av Markus.

4:46 Lekparker: Tommy kciper in grus till lekparkerna enligt det fdrslag
som liimnats frin leverantdren. Detta kommer leda till ett underskott i
forh&llande till budgeten for lekparkema. Styrelsen anser dock detta
som nodviindigt di vi f6tt nedslag pi fallskyddet i lekparkema vid
tidigare besiktning. Tommy tar avenupp frigan om informationsskyltar
till lekplatserna vid mritet med leverantoren under veckan.

4:47 Belysning/hastighetMariebergsvflgen(Motionl20l2)zFarthinder
som iir mojligt att flytta mellan olika platser kops in av Markus.

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

5:63 Upprustning av viigavsmalningarna: Markus koper in nya pollare till
enkostnad av ca20 000 kr.

6:69 Uppdatering av skiitselplan fiir griinomriden: Inget nytt.
6:73 Grannsamverkan: Inget n1tt.
7:78 Byte till LED-belysning: Arendet bordlagt
8:79 Viigftireningens utrustning Tomtkarta erhillen frin kommunen, Lars-

Gunnar fyller i ansokan om tillf;illigt bygglov och liimnar sedan vidare
till Tommy for underskrift.

8:83 Milning Dalviigen-Centrumviigen: Vi viintar i dagsliiget p6 offert.
8:84 Sprickor i kiirbanorna: En leverantcir som tittat pi sprickoma

bed<jmde det som att ingen Atgiird kriivs, vi inviintar iiven synpunkter
frin andra leverantcirer innan vi stiinger tirendet.

8:88 Vdgnamnsskyltar: Inget nytt.
8:92 Omliiggning avsmalningen i biirjan pfr Hemmesta Dalviig: En offert

pi detta har inkommit och vi vantar i dagsltiget pi ytterligare.
8:95 Kommunaltviighillningsomrflde:Ingetnytt.
8:97 Fiirskolornasandelstal:Arendetbordliiggestillsvidare.
8:99 Offerter pi service av gatubelysning: Tommy kontaktar 6ter Boo

energi i frigan.
8:100 Trasig dagvattenbrunn gingviigenBlflbiirsviigen-Skiirgirdsviigen:

En offert pA detta har inkommit och vi viintar i dagsltiget pA yterligare.
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9:101 BullerplankBygdeviigen: Fr6ganbordltiggestillsvidare.
9:104 Biinkar till grillen pi Backviigen: Styrelsen ser i dagsldget inget

behov av ytterligare biinkar varfor iirendet stiings.
I0:Il2 Dagvattenbrunnarna: Tommy kontaktar leverantor f<ir att suga rent

samtli ga dagvattenbrunnar.
12:133 Refugskylt Dalstugan: Inget nytt.
12:137 Komposthiig Tranbiirsviigen / Smultronviigen: Hcigen jiimnades ut

under stiiddagen, tirendet st?ings.

13:138 Diket Parkviigen 18-24; Arendet bordlagt tillsvidare.
I3:I4l Stolpe Hemmesta Dalviig 2:Ingetnytt.
l5:2:I49 Refug mellanviigen: Vi lnviintar en offert pi detta.
15:2:154 Stopp dagvattenbrunn Akerbiirsviigen 10: Tommy kontaktar

leverantor for att suga rent samtliga dagvattenbrunnar.
I5:2:157 Hastigheten pi Skiirgirdsviigen: Forslaget ?ir nu nedlagt varftir

iirendet stiings.
15:3:158 Triidfiillning Smultronviigen: Lars-Gunnarhar meddelat beslutet till

frigestiillaren. Arendet stiings.
15:3:159 Trafiksituationen Tranbiir och Vitsippeviigarna: Vi inviintar

offerter pA skyltar.
15:3:162 Dubbla org.nr.: Det finns 6ter fr6gor kring vad som hiinder om vi

avslutar det ena av vitra organisationsnummer. Michael utreder detta
vidare.

15:3:163 Registrering av andelstal hos Lantmiiteriet: Inget n1.tt.

15:4:164 Rutin fiir viigavgifter: Michael skickar ut underlaget fdr
omgranskning.

I 5 :4:l 66 Verksamhetsplan: Arbetet med verksamhetsplanen fortslitter.
15:4:167 Vinterunderhflll av Vitsippegriind: Inget nytt.
15:5:170 Utmiitning Kronofogden: Ansrikan inskickad till Kronofogden.
I5:5:I71 Uppgriivd trottoar: En offert pi detta har inkommit och vi viintar i

dagsliiget pA ytterligare.
15:5:172 Lflsning av Bommar: Bommarna iir nu 16sta, iirendet sttings.
l5:5:I73 Nya dagvattenbrunnar: Inget n1tt.
I5:5:I74 Stiiddag 20152 Stiiddagen iir nu genomford, styrelsen vill rikta ett stort

tack till alla Er som var med och bidrog till det fina resultatet.
Hiimtning av rishdgarna tir pigAende och viintas klart inom de
kommande dagarna. Minnesanteckningar finns iiven uppdaterat pA vir
drive. Arendet st?ings.

I5:5:I75 Asfaltering Blflbiirsviigen/Dalvilgen: Gropen tir nu asfalterad med
provisorisk lagning, Markus kontaktar Viirmdo kommun ftir att
fcirsiikra oss om att de kommer gora en permanent lagning. Aven
ytterligare en grop vid Hemmesta Dalviig 26har samma status och tas
med i samma 6rende.

15:6:176 Trasig lampa Blibiirsviigen L070: Inget nytt.
I5:7:177 Trasig lampa Mellanvtigen 4: Inget n1tt.
15:7:I78 Parkering pi milade trottoarer: Arendet bordliiges.

10. Hemsidan
Inset fanns att diskutera krins hemsidan.
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11. Ovriga frflgor
Enligt kassoren i Kolviks samftillighetsforening kommer ett informationsmcite
om det framtida Hemmesta centrum kommer tiga rum den 16 juni kl. 19:00 i
Hemmestaskolans matsal.

12. Niista miite
2015-06-2219:00

13. Miitets avslutande
Ordfcirande tackade samtliga deltagare ftir visat intresse och avslutade mdtet.
Vid protokollet Justeras
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