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Protokoll fr6n Styrelsemote
Hemmesta Sodra Vagforening
org.nr: 814000-2653

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Michael Axelsson, Eleonor Erkers och
Fredrik Fantenberg

Miitesdatum:

201 5-08- 1 0

1. Miitets iippnande
Ordforande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga v?ilkomna.

2.

Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordfcirande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3.

Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Aggefors.

4.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Motet beslutade godkiinna loredragningsli stan.

5.

Inkomna skrivelser
a. 2015-053 Offert snorojning, hanteras under arende3:26.

b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

2015-055 och 2015-056 Vatten samling pi Tranbiirsviigen, vi undersoker om
man kan ifigarda detta med snabelbilen, nyft iirende skapas fdr detta 15:10:191.
Besvarat av 2015-051.
2015-058 och 2015-060 Motion till irsst?imman2015, rcijning av grrinomridet
mellan Vitsippev?igen och Tranbtirsviigen. Besvarat av 2015-059. Motionen tas
upp pe niista mote.
2015-061 Ordererkiinnande (Arende 14:03:035)
20I 5 -062 Ordererktinnande (Arende 1 4:03 :03 2, 1 4:04:042, 14:04:47)
2015-063 Ordererkiinnande (Arende 14:05:063)
2015-064 Vattenfall, Utblte av elmiitare. PA grund av detta har vi ej blivit
fakturerade f<ir elen, beloppet kommer faktureras pi kommande faktura.
2015-065 Kronofogden, Avslutat uppdrag. hanteras under 2irende 15:5:170.
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6.

Ekonomisk rapport

a.

Saldon
Nordea PlusGirot: 104 883,56 kr
Nordea Sparkonto: 33 816,25l<r
SBAB Sparkonto: I 308 597,94kr
Obetalda skulder: ca. 120 000,00 kr (Inkluderar styrelsearvoden for

20r4-rs)
Ett preliminiirt bokslut gicks igenom och vi forviintar oss ett mycket
positivt resultat for rtikenskapsiret 201412015. Det skall dock pipekas att
flera stdrre kostnader kommer bokfilras efter sommaren som t.ex. planerad
uppsiittning av nya belysningspunkter och ommilning av viigmilningar.

I

Viigfogdens rapport
a. Det VA-lock som saknades i korsningen Centrumviigen - Bygdeviigen iir nu
ersatt.

Ett flertal triid har beskurits i gronomridet mellan Tranbiirsviigen och
Akerbiirsviigen. I samma orrrrld" har iiven 2 stdrre doda triid tagits ner.
Styrelsen diskuterar mojligheten att endast ti116ta en viss hojd pi dessa triid for
att minimera kostnaderna for skotseln av dessa, frhgan tas med i kommande
uppdatering av sk<itselplanen for v6ra grdnomriden.
c. Under sommaren har vi vid ett antal tillftillen klippt griiset pi delar av vitra
gr<inomriden. Det ar tfter dags for en sista klippning inftjr hosten, Tommy
kontaktar entreprenciren, iirende I 5 :I0 : I92.
d. Gatan har satt sig efter ett tidigare VA-arbete utanf<ir Centrumviigen 15,
Markus felanmiiler detta till Viirmdo kommun, lirende 15:10:193.
Den kon som varit utlinad till en fastighetsiigare under sommaren har nu
iterliimnats.
Ett flertal av vttra skyltar i omridet 2ir mycket slitna och behover bytas ut
Markus bestZiller nya, iirende 15:10:194.
En oversyn i delar av omrAdet har skett och buskar som hiinger ut i viigomridet
har beskurits.

8.

Nya iirenden

a. Stiimman:
o Kallelse: Hanteras i lirende 15:09:185 och skall vara ute senast 2015-09-18.
o Forvaltningsberiittelse: Tommy har piborjat denna som beh<iver vara klar till
dess revisorerna

o
.

pibdrjar sitt arbete den

1 september. Tommy skickar ut ett

forslag for granskning. Arende 15:10:195.
Bokslut: Michael slutfor bokslutet. Arende 15:10:196.
Utgifts- och inkomststat: Michael tar fram fdrslag pi utgifts- och
inkomststat. Arende 15 :I0:I9l .

$-A4
Dokumentnummer
HSVF-000053

Version
1.1

Datum
2015-09-16
O2015 Hemmesta Sddra Viigfdrening

Status

Godkiint

Sida

?/{\

K

Dokument: Styrelseprotokoll 14115: 10

Hemmesn
9. Arendeloggen

2:II
2:12
3:26
3:27
3:29
3:32
3:33
3:35
4:42
4:46
4:47
4:55

5:63
6:69
6:73
7:78
8:79
8:83
8:84
8:88
8:92
8:95
8:97
8:99
8:100
9:101
l0:ll2

12:133

Nedgriivning av Fiber: Togs ej upp pe grund av tidsbrist.
Bullerplanket: Togs ej upp p6 grund av tidsbrist.
Sniiriijningsavtal: Vi har nu ffitt en offert pi sndrojning, Tommy stdter
pi ovriga anbudsgivare.
Motion: Belysning Tranbiirsviigen-Smultronvflgen: Togs ej upp pi
grund av tidsbrist.
Motion: Viilkommen skyltar: Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
Motion: Farthinder Parkviigen: Farlhinder av typen Z-snigeln iir nu
bestiillda.

6vrig friga irsmiitet: virkestransporter: Togs

ej upp pA grund av

tidsbrist.

Ovrig friga irsmiitet: papperskorgar: Soptunnan i Blisippeparken
iir nu utbytt och 2 ytterligare papperskor gar ar monterade i omridet. Pi
den tredje soptunnan har locket gitt sonder vilket behriver itgiirdas
innan uppsiittning.
Bosse, Hemsidan, farthinder Backviigen: Farthinder av typenZsnigeln iir nu bestiillda.
Lekparker: Togs ej upp pA grund av tidsbrist.
Belysning/hastighetMariebergsviigen(Motionl20l2)zFarthinder
av typen Z-snigeln iir nu bestiillda.

Oversviimning pi ikerbiirsviigen: Arendet bordlagt till kommande
omliiggning.
Upprustning av vflgavsmalningarna: 12 pollare tir nu bestiillda.
Uppdatering av skiitselplan fiir griinomriden: Togs ej upp pe grund
av tidsbrist.
Grannsamverkan: Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
Byte till LED-belysning: Arendet bordlagt
Viigfiireningens utrustning Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
Milning Dalviigen-Centrumviigen: Beslut tas att mila stopp linjer
och overgingsstiillen i korsningen Hemmesta Dalviig och
Centrumvtigen samt battra pi civriga kantlinjer som finns i omridet.
Lars-Gunnar viilj er liimplig leverantor.
Sprickor i kiirbanorna: Lars-Gunnar viiljer liimplig leverantor och
bestiiller.

Viignamnsskyltar: Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
Omliiggning avsmalningen i biirjan pi Hemmesta Dalviig: Beslut
tas att inte liigga om detta omride i 6r.
Kommunalt viighflllningsomrflde: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Fiirskolornasandelstal:Arendetbordlagttillsvidare.
Offerter pfl service av gatubelysning: Ett mdte med Boo Energi iir
genomfdrt och offert viintas inom kort.
Trasig dagvattenbrunn gingviigen Blflbiirsviigen-Skiirgirdsviigen:
Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
BullerplankBygdeviigen: Arendetbordlagttillsvidare.
Dagvattenbrunnarna: Togs ej upp pi grund av tidsbrist. (tnt[
ruq
Refugskylt Dalstugan: Skylten iir nu fltgiirdad, iirendet stiings. \

Dokumentnummer Version

HSVF-000053

1.1

Datum
2015-09-16

@2015 Hemmesta Sodra Viigforening

Status
Godkiint

Sida

3(5)

ln/'
)Y\

Dokument: Stvrelsenrotokoll 14l15: 10

HemmeQtu

Jvf

13:13 8

13:l4l
l5:2:149
l5:2:154

Diket Parkviigen 18-24: Arendet bordlagt tillsvidare.
Stolpe Hemmesta Dalviig 2: Skylten tir nu itgiirdad, iirendet stiings.
Refug mellanviigen: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Stopp dagvattenbrunn Akerbiirsvflgen 10: Togs ej upp pi grund av
tidsbrist.

15:3: i 59

l5:3:162
15:3: 163

I5:4:164
I5:4:166

l5 4:167
15:5:170

I5:5:I7l
I5:5:T73
15:5: 175

15:6:176

15:7:I7l
15:7:178
i 5:8:181
15:9: 1 82
15:9: 183

I5:9:184

15:9:185

15:9:186

I5:9:187
15:9:188

15:9: 189

15:9:190

Trafiksituationen Tranbflr och Vitsippevflgarna: Skyltar och
monteringsmaterial iir nu best?illda.
Dubbla org.nr.: Togs ej upp pe grund av tidsbrist.
Registrering av andelstal hos Lantmiiteriet: Togs ej upp pe grund av
tidsbrist.
Rutin fiir viigavgifter: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Verksamhetsplan: Togs ej upp pA grund av tidsbrist.
Vinterunderhill av Vitsippegriind: Togs ej upp pA grund av tidsbrist.
Utmiitning Kronofogden: Kronofogden har meddelat att de avslutar
uppdraget, Michael har varit i kontakt med Kronofogden som lovat
Sterkomma i iirendet. Michael hiller kontakten med Kronofosden.
Uppgriivd trottoar: Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
Nya dagvattenbrunnar: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Asfaltering Blibiirsviigen/Dalviigen: Togs ej upp pi grund av
tidsbrist.
Trasig lampa Blibiirsviigen L070: Togs ej upp pa grund av tidsbrist.
Trasig lampa Mellanviigen 4: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
Parkering pi milade trottoarer: Arendet bordlagt.
Cykelstiill vid viigskiilet: Togs ej upp pl grund av tidsbrist.
Besvara mail Griisklippning Hemmesta Dalviig 16-18: Togs ej upp
pt grund av tidsbrist.
Klotter transformator Mellanvflgen och Centrumviigen: Klottret iir
nu felanmiilt till Vattenfall.
Mindre klotter i omridet: Elsk6pet Hemmesta Dalvlig - Backviigen iir
nu sanerat. Elskipet Bl6biirsviigen - Hemmesta Dalviig felanmiilt till
Vattenfall.
Kallelse till stiimman: Inget n1tt.
Ordftirande stdmma: Michael har vant i kontakt med foreglende 6rs
motesordforande som tackat ia till att iiven detta 6r leda vir stiimma.
Arendet stiings.
Teknikskflpet till stflmman: Togs ej upp pe grund av tidsbrist.
Valberedning stiimma: Tommy har varit i kontakt med
valberedningen, ur styrelsen kommer en ledamot att avgh i samband
med stiimman. Tommy meddelar valberedningen.
Hemsidan infiir stiimman: Tommy har nu skapat en sida ftjr stiimman
"Arsstiimma2}l5" diir vi lopande kommer l2igga upp handlingar infor
strimman. Arendet stiings.
Polisanmiilan klotter: Togs ej upp pi grund av tidsbrist.
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10. Hemsidan

Inget fanns att diskutera kring hemsidan utcjver 2irende 2015:9:189.
11.

Ovriga frflgor
Inga civriga fr6gor.

12. Niista miite
2015 -09 -02 1 9:00 Styrelsemote

2015-09-28 18:30 Sttimma, styrelsen triiffas 17:30
13.

Miitets avslutande
Ordforande tackade samtliga deltagare ftir visat intresse och avslutade motet.
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Markus Aggdfors

TommvAhlsved

Sekreterare

Ordftirande
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