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Protokoll fr6n Styrelsemote

Hemmesta Sodra Vagforening
org.nr: 814000-2653

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

Miitesdatu mz 20 | 5 -10 -12

1. Miitets iippnande
Ordforande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

2.

Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordforande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3.

Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Aggefors.

4.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Motet beslutade godktinna ftiredragningslistan.

5.

Inkomna skrivelser

a.

b.
c.
d.

e.

f.
g.

h.

2015-0T6Information om volymerna uttagen skog frin Mellanskog. Hanteras
under iirende 201 4:03 :033 .
2015-077 Flyttanmiilan, Michael har besvarat mailet (2015-078).
2015-079 AvtalsforslagptL vinterunderhAll frin VMS. Hanteras under iirende
14:03:026.
2015-080 Information frin Viirmdo kommun om kommande arbeten med ny
dagvattenledning i Mellanviigen samt fdrdroj ningsanlliggning och relining
liings Hemmesta Dalviig Besvarat av 2015-081 och 2015-082. Arende
15:1 1 :200.
2015-083 Ytterligare information frin Vtirmdo kommun om kommande
arbeten med dagvattenanliiggningen, iirende 15:1 1 :200.
2015-054 0nskem6l om fortydligande av underhillsplanen for grdnytor i
samband med stiimman. Muntligen besvarat under och i anslutning till
stiimman.
2015-085 Onskemil om fortydligande av underhillsplanen ft)r gronltor i
samband med stiimman. Muntligen besvarat under och i anslutning till
stiimman.
2015-086 Forfrigan om nya versioner av styrelseprotokoll samt friga om det
kriivs konto pi wordpress fdr att kunna armtala sin e-postadress p6 hemsidan.
Besvarat av 2015-087 (Det kriivs ej wordpress konto for detta).
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J.

k.

l.
m.

o.

p.
q.

.Uppmaning att i samband med stiimman redovisa lorhandlingsliiget ang.
slitageersiittning for skogsawerkningen. Besvarat av 2015-090 samt muntligen
i samband med stiimman.
2015-089 Friga om betalningsdagen for viigavgiften. Besvarat av 2015-092.
2015-091Fr6ga om ftillning av y.tterligare triid pd Akerbiirsviigen, styrelsen
diskuterar det bercirda trtiden och beslutar tillita triidftillningen under
forutsiittning att den sker under 2015, att ntirmaste grannar ger sitt medgivande
samt att fr&gestiillaren st6r frir samtliga kostnader. Markus Aggefors deltog ej i
beslutet. Tommy besvarar detta. Arende 16:02:203.
2015-093 Andrat pris pi offert frin Boo Energi ftir nya belysningspunkter.
Hanteras under iirende 14:03:027.
2015-094 Kopia av utskrifter frln SDC pi volymen virke och grot frdn
Mellanskog for 6ren 2014-2015. Hanteras under tirende 14:03:033.
2015-095 Komplettering av dnskemil om ftirtydligande av underhillsplanen
f<ir gronytor i samband med stiimman. Muntligen besvarat under och i
anslutning till stiimman.
2015-096 Avtal for vinterunderhill hanteras under iirende 14:03:026.
2015-098 Ytterligare information frin Vtirmdo kommun om kommande
arbeten med dagvattensystemet i omr6det, iirende 15:11:200.
2015-099 Meddelande om beviljat tidsbegriinsat bygglov med startbesked fdr
ftirridscontainer, hanteras under Zirende 1 4 08 079.
2015-100 Offert fr6n Relita pA rensning av dagvattenbrunnar hanteras under
iirende 14:10:112 samt 15:02:154. Besvarat av 2015-101.
20I5-I02 Bekriiftelse pi bestiillning av dagvattenbrunns rensning hanteras
under iirende 14: 1 0: Il2 samt 15:02:154.
2015-103 Tack ftjr en fin hemsida samt fr6ga kring om styrelsen diskuterat
kring om de foretag som utftjr arbeten med asbest i omr6det har tillstind for
detta. Styrelsen diskuterar iimnet och beslutar att detta ej faller inom
viigforeningens ansvars omride, de tillstind som ska finnas och erhilles frin
Arbetsmiljoverket ror arbetsmilirjn ftjr arbetarna. Roel besvarar skrivelsen
iirende 16:02:204.
2015-105 Redovisning av avslutat m61 fr6n Kronofogden hanteras under
iirende 15:05:170.
:

I.
S.

L.

u.
6.

:

Ekonomisk rapport

a.

Saldon
Nordea
Nordea

PlusGirot:

SBAB

Sparkonto:

Sparkonto:

Obetalda

skulder:

74 299,80 kr
33 816,25 kr
| 208 597,941<t
ca.70 000,00 kr (Inkluderar arbetsgivaravgift samt
skatt oA 48 696 kr)
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7, Viigfogdens rapport
a. Det har inkommit synpunkter ph att vegetationen

b.

c.
8.

skymmer skyltar pi
Vitsippeviigen, Markus rojer detta rirende 16:02:205.
Enligt uppgifter frin Relita ar vttr dagvattenbrunn DB086 <jverasfalterad och
gflr ej att oppna, Markus htgilrdar detta iirende 16:02:206.
De pikcirda skyltarna i korsningen Skrirgirdsviigen-Centrumviigen tir
felanmiilda till trafi kverket.

Nya iirenden

a. Vi kommer

prova att skicka ut nyhetsbrev med samlings information av vad
som htinder i omridet. Informationen kommer basseras p6 den information
som tidigare publicerats pi bloggen. Skillnaden mellan bloggen och
nyhetsbrevet beskrivs nedan.

Bloggen: Hlir liigger vi omgiende upp information om hiindelser i ftireningen
si som t.ex. nya protokoll. Det iir mcijligt att anmdla sin e-post adress pi
hemsidan si fir man ett mail vid varje uppdatering av bloggen.
Nyhetsbrevet: Nyhetsbrevet kommer i m6ngt och mycket ha samma
information som finns i bloggen men informationen samlas ihop fcir att skickas
ut nigon ging per minad. Aven frir nyhetsbrevet iir det mojligt att anmtila sin
e-post adress pi hemsidan.
Roel har tagit fram ett reklamblad som kommer delas ut, Roel ansvarar for
utdelning och nyhetsbrevet.

9.

Arendeloggen
Styrelsen beslutar infor statusen parkerat. Parkerade iirenden tas upp ca. en g6ng
per 6r i samband med planeringen ftir kommande 6r och kommer ej vara med i
varje protokoll.
2:ll
Nedgriivning av Fiber: Under oktober planeras genomfdras en
internbesiktning av vagarna fcir att sedan gi vidare i kontakten med

2:12

3:26
3:27

entreprendren.

Bullerplanket: Beslutet om att fcirliinga avtalet fattades vid sttimman
2013 och behovdes siledes ej tas upp pi irets stiimma. Lars-Gunnar
sttimmer av med kommunen att det ansvarar for belysningen i
bullerplanket samt vinterunderh6llet av g6ngv?igen samt Bygdeviigen i
enlighet med ar,'talet.
Sniiriijningsavtal: Ett nyt ar,.tal finns se iiven inkommen skrivelse
2015-096. Det nya artalet borjar gtilla den 1/1 1. Arendet stiings.
Motion: Belysning Tranbflrsviigen-Smultronvflgen: Ett mote med
leverantoren har skett och nytt pris finns baserat pi 3
belysningspunkter. Mail skickat till Viirmdo kommun 2015-09-30 med
ftrfrigan om bygglov kriivs. En provgrop grlivd till 85 cm djup utan
berg vid gingviigen mellan Tranbiirsvtigen och Smultronviigen. Tommy
meddelar leverantoren att vi viintar svar frin Viirmdo kommun. Roel
stoter pi kommunen.
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Motion: Viilkommen skyltar: Arbetet med att tafram ett fcirslag
fortskrider Markus skickar ett forslag till leverantoren efter att det
granskats av styrelsen.
Ovrig frhga irsmiitet: virkestransporter: Vi har nu f6tt underlag frin
Mellanskog pA de volymer som tagits ut under 2014-2015 (se
inkommen skrivelse 2015-76 och 2015-094) dessa volymer beddms
stiimma med det beriiknade uttaget. Michael skickar faktura enligt
tidigare civerenskommet belopp samt volymerna i inkommen skrivelse
20rs-094.
6vrig friga irsmiitet: papperskorgar: Locket tir nu utbytt pi den
trasiga papperskorgen och med detta tir samtliga papperskorgar
uppsatta. Arendet stiings.
Lekparker: Beslut tas att taner de gungor som sitter fdr niira staketet.
Oversvflmning pi ikerbiirsviigen: Arendet parkeras.
Uppdatering av sktitselplan fiir griinomriden: Vi behover sttimma
av med kommunen om hur vi ska hantera skotseln av vixa
gronomriden. Markus kontaktar Viirmdo kommun infor kommande
uppdatering av planen.
Grannsamverkan: Roel unders<iker vad som giiller f<ir att starta upp
grannsamverkan.

7:78
8:79

8:83
8:84
8:88
8:92
8:95
8:97
8:99
8:100

Byte till LED-belysning: Arendet parkeras.
Viigfiireningens utrustning: Vi har nu fatt ett beviljat tillf;illigt
bygglov ftir containern (2015-099). Lars-Gunnar kontaktar tidigare
viigfogde och stiimmer av om 16s och nuvarande innehill samt
meddelar att vi snart kommer f<irflytta containern. Tommy kontaktar
Rasmussen for transport av containern.
Mfllning Dalviigen-Centrumviigen: Vi har nu hittat en leverantor for
detta Lars-Gunnar ger klartecken att p6borja arbetet.
Sprickor i kiirbanorna: Vi har nu hittat en leverantor fdr detta LarsGunnar ger klartecken att p6bcirja arbetet.
Viignamnsskyltar: Inventeringenav skyltamaphgtn.
Omliiggning avsmalningen i biirjan pi Hemmesta Dalviig: Arendet
parkeras till2017 .
Kommunaltviighillningsomride: Arendetsttings fiantrtgard.
Fiirskolornas andelstal: Arendet parkeras.
Offerter pi service av gatubelysning: Styrelsen ser idag inget behov
av att ta in offerter pi servicen av gatubelysningen varfor iirendet
stiings.

Trasigdagvattenbrunn gingviigen Blibiirsviigen-Skiirgflrdsviigen:
Vi har nu hittat en leverantor for detta Lars-Gunnar ser klartecken att
piborja arbetet.
9:101 BullerplankBygdeviigen:Arendetparkeras.
l0:ll2 Dagvattenbrunnarna: Relita har nu varit runt i omridet och sugit vira
dagvattenbrunnar. Vi inviintar nu protokoll pi utfort arbete.
13:138 Diket Parkviigen 18-242 Tommy kontaktar ldmplig entrepren<ir.
15.2:149 Refug mellanviigen: Arendet bordliigges tills arbetet med
dagvattenledningen i mellanviigen iir avslutat.
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I5:2:I54
15:3:162

l5:3:163
15:4:166
15:4:167

15:5:170

I 5 :5

:1

7

1

l5:5:I73
I5:7:I78

Stopp dagvattenbrunn Akerbiirsviigen 1,0: Relita har nu varit runt i
omridet och sugit vhra dagvattenbrunnar. Vi invrintar nu protokoll pi
utftirt arbete.
Dubbla org.nr.: Tas upp pi niista m<jte diir Michael 2ir deltagande.
Registrering av andelstal hos Lantmiiteriet: Tas upp pi ntista mdte
diir Michael iir deltagande.
Verksamhetsplan: Samtliga listar de saker vi tycker skall vara med i
kommande verksamhetsplan (l6nga och korta m6l) till niista mcite.
Vinterunderhill av Vitsippegriind: Tommy skriver ett brev till
viigfdreningen i Centrurn fdr att forsiikra oss om att de kommer skota
vinterunderh6llet av Vitsippegrlind.
Utmiitning Kronofogden: Kronofogden har Sterigen avslutat iirendet
rcirande den ena ligaren. Michael har varit i kontakt med Kronofogden
som ska iterkomma. F<jr den andra agaren har iirendet gitt vidare till
indragning. Michael fortslitter bevaka iirendet.
Uppgriivd trottoar: Vi har nu hittat en leverantcir fdr detta LarsGunnar ger klartecken att piborja arbetet.
Nya dagvattenbrunnar: Den nya dagvattenbrunnen iir nu med i v6r
karta. Arendet sttings.
Parkering pi mfllade trottoarer: Markus pratar med berrjrda
fastigheter.

15:8:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Roel kontaktar Vrirmdcl kommun for att se
om de vill vara med och finansiera de nya cykelstiillen.
15:9:182 Besvara mail Griisklippning Hemmesta Dalviig 16-18: Tommy har
besvarat mailet, iirendet stiings.

15:9:183 Klotter transformator Mellanviigen och Centrumviigen: Markus
stoter pA Vattenfall om detta.

184 Mindre klotter i omridet: Markus stoter pA Vattenfall om detta.
15:9:185 Kallelse till stiimman: Stiimman iir nu genomfdrd iirendet stiings.
15:9:

15:9:188 Valberedning stiimma: St2imman iir nu genomfcird iirendet stiings.
15:9:190 Polisanmiilan klotter: Arendet stiings.
1 5: 1 0: 1 91 Vattensamling Tranbiirsvflgen: I samband med spricklagningen
kommer vi tiven forsclka t$garda detta.
I5:I0:I92 Griisklippning: Grliset lir nu klippt och iirendet stiings.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen 15: Arendet bevakas.
1 5 : 1 0: 194 Utbyte av slitna skyltar: Markus bestiiller nya skyltar.
15:10:197 Utgifts- och inkomststat: Stiimman iir nu genomford iirendet stiings.
15:10:198 Debiteringsliingd: Stiimman iir nu genomford iirendet stZings.
15:10:i99 Revisionsber$ttelse: Sttimman iir nu genomlord iirendet stiings.
15:11:200 Information om dagvattenledning till hemsidan: Tommy
sammanstiiller information for att presenteras pA hemsidan.
1 5 : 1 1 :201 E-faktura till Blinkfyrar: Tas upp pe niista mote diir Michael tir
deltagande.

l5:lI:202 Betiinkande motion 1 2015: Sttimman dr nu senomford

iirendet

stiinss.
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10. Hemsidan

Roel kommer skapa personliga inloggningar
11. Ovriga

till hemsidan. Arende 76:02:207

frflgor

Styrelsen diskuterar hur man ska kunna snabba upp hanteringstiden for
tirendena. Beslut tas att prova forbereda iirendena btittre innan mritet, ansvarig
for ett iirende mailar ut beslutsunderlas ca. 2 veckor innan kommande mcite.
12.

Niista miite
2015-11 -1 6 1 9:00 Styrelsemote
2015-12-1 4 I 9 :00 Styrelsemdte

13.

Mdtets avslutande
Ordfrirande tackade samtliga deltagare for visat intresse och avslutade mdtet.

Vid protokollet

rt4 ry.--^
Markus Aggefors
Sekreterare
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