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Protokoll frin Styrelsemdte

Hemmesta Sod ra Vagforen ing
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Lars-Gunnar Axelsson, Britt-Marie
Rasmussen, Roel Lammers och Kenneth Ehrnstedt (erslitter Michael Axelsson).

Miitesdatum:

1.

201 5-1 1 -1 6

Miitets iippnande
Ordftirande Tommy Ahlsved hiilsade samtlisa viilkomna.

2.

Val av mOtesordfiirande tillika justerare
Ordforande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3.

Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Aggefors.

4.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Mdtet beslutade godkiinna fciredragningslistan.

5.

Inkomna skrivelser

a.
b.

c.
d.

e.

f.
g.
h.

Ett stort antal skrivelser har inkommit rdrande lirende 14:03:027 samtliga
hanteras sammanslagna i iirende loggen.
Ett stort antal skrivelser har inkommit rdrande iirende 15:11:200 samtliga
hanteras sammanslagna i iirende loggen.
2015112 samt 2015-152 F<irfrigan om trasiga lampor utanftir Blisippans
fdrskola. Lamporna har blivit uppmiitta och styrs inte av vir anliiggning,
Tommy och Markus har besvarat mailen 20I5-I19 samt 2015-149.
2015-116 Fr6ga om det bdr kriivas inloggning fcir att llisa protokollen pi
hemsidan. Styrelsen beslutar fortsiitta l6ta protokollen vara 6ppna fdr att
behilla oppenheten i foreningen samt underliitta f<ir de som vill liisa dessa.
Roel besvarar mailet, iirende 16:03:208.
2015-117 Trasig lampa pfl Backviigen, Lampan iir nu utbytt, besvarat av
Tommy 2015-118.
20l5-l2l TillstAnd publicera "5 tips infor vintern".
2015-122 Tillstind publicera "en riktig stokig kviill"
2015-124 Fastighetsligaren vill ta ner trtid i Blisippeparken. Styrelsen har i
dagsliiget en dialog med Viirmdo kommunen om vad som giiller for att fa ge
tillst6nd atttaner triid samt allmiin skotsel av vttra omriden (iirende
14:06:069). Till dess vi iir dverens med kommunen om vad som siiller kommer
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vi viinta med beslut om trtidfiillning. Markus fortstitter dialogen med
kommunen och meddelar fastighetsiigaren. Arende 16:03.209.
i. 2015-129 En ftjrfrfigan ot'1n hur man kan kontakta styrelsen samt erh611a
information aneiende
ingen d6 man ej har tillging till dator och eller
internet. Mailet iir
av Markus 2015-137.
j. 2015-130 Inbjudantill
shop 6 november 2015 om itgtirdsval fdr'trafiken
senom och forbi He
ta. Se vidare under 2015-157.
k. 2015-131 Kontaktuppgifler till Vtirmddkommuns markforvaltare besvarat av
2015-135 hanteras i
1. 2015-136 Hiinvisning tilllkommunens skogsbruksplan och tekniska n?imndens
itgiirdsplan for skotseln {v kommunens mark samt hiinvisning till tekniska
nlimnden for akuta lire
n. Hanteras i ?irende 14:06:069.
m. 2015-139 Prosram for 6t
n. 2015-145 Fastighetsiigarei pi Blibiirsvitgen vill ta ner triid utanftir tomtgrtinsen
Besvarat av 2015-146. Stiyrelsen har i dagsliiget en dialog med Viirmdci
kommunen om vad som
ftir att ffi se tillstindatt ta ner tr?id samt allmiin
(tirende
skritsel av vtna omriden
14:06:069). Till dess vi iir iiverens med
kommunen om vad som $iiller kommer vi viinta med beslut om triidf;illning.
Markus fortslitter dialogeir med kommunen och meddelar fastighetsiigaren.
Arende 16:03:210.
o. 2015-I47 Tiden for sliickiring av gatubelysningen pA Backviigen, besvarat av
201 5 -148. Styrelsen har
n mailet inkom bevakat sliickninsen av
belysningen och ser i
liiget ingen orsak till att andra tiderna.
p. 2015-I5l Fcirslag fr6n leverantor pi viilkommenskyltar, hanteras under
iirendeloggen och iirendet 14:03 :029.
q. 2015-157 Presentationsmaterial frtn ifigardsvalsstudien. Ett iirende cippnas for
detta.2016:03:211.
r. 2015-158 Meddelande triidftillning Akerbiirsviigen iirende 16:02:203,besvarat
av 2015-159.
s. 2015-16l Miljrlaspekten vid hantering av asbest. Hanteras under tirende
16:02:204.

6.

Ekonomisk rapport

a.

Saldon
Nordea
Nordea

PlusGirot:

471 776,65 kt
Sparkonto: 33 816,25 kr
SBAB Sparkonto: | 208 597,94kr

Obetalda

skulder:

Vi viintar pA riikning

ca. 15 000,00 kr

f<ir de nya lamporna, samtidigt som det finns fordringar

for

fibernedliiggningen och transporter av ved och flis.
Styrelsen granskar och godkiinner blanketten ft)r ersiittning vid egna utliigg
HSVF-000055 version 1.0.
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7. Viigfogdens rapport
a. Ett antal av vira vligskyltar iir rengjorda.
b. Pikord pollare reparerad, vi har nu inga ytterligare pollare i lager. Beslut tas att

c.
d.
e.

f.
g.
h.
8.

Nya iirenden

a.

b.

c.
9.

byta ut pollarna pi Blfisippeviigen till nya svarta pollare fdr att pA detta siitt
frigdra 4 st for kommande pikcirningar. Markus kdper in och blter ut dessa
iirende 16:03:2II.
Grtis och sly klippt vid vtindplanen pi Vitsippeviigen och Tranbtirsviigen.
R6jsigen har gttt sd,nder, Markus koper in reservdelar och tttgardar detta.
Arende 16:03:212.
Gropen korsningen Parkviigen/Hemmesta Dalviig iir nu igenlagd.
Rostangrepp pi gungstiillningen i Bl6sippeparken infort i loggen fdr
lekplatsema, ommilning planeras i samband med kommande sttiddag i vir.
Ytterligare en asfalts skada hittad i korsningen Blibiirsviigen-Centrumviigen
och beslutas tas med i kommande omltiggning.
2ytterligare dagvatttenbrunnar har hittats och finns nu inlagda phvhrkarta.
Lamporna L081 (Backvligen) ochL177 (Blisippeviigen) iir utbltta.

Facebook grupp ft)r styrelsearbetet diskuteras. Styrelsen beslutar att ph frirsok
prova detta, Roel starlar en grupp och bjuder in ledam<iter och suppleanter
iirende 16:03:213.
En fastighetsiigare pA Smultronviigen vill ftilla triid och roja sly i skogen
bakom Smultronviigen och Hemmesta Dalvlig. Styrelsen har i dagsliiget en
dialog med Viirmdo kommunen om vad som giiller for att fi ge tillstind attta
ner triid samt allmiin sk<jtsel av vttra omr&den (iirende 14:06:069). Till dess vi
iir <jverens med kommunen om vad som gtiller kommer vi viinta med beslut om
triidftillning. Markus fortstitter dialogen med kommunen och meddelar
fastighetstigaren. Arende | 6 :03 :21 .
Ett tirende ftir upphandlingen av revisor oppnas, Michael ansvarar for att ta in
offerter. Arende 16:03 :215.

Arendeloggen

2:Il
2:I2

3:27

3:29
3:33

Nedgriivning av Fiber: Tommy bokar in ett mote.
Bullerplanket: Vi vdntar svar frin Viirmd<i kommun. Vidare beslutas
utreda mdjligheten till att fa belysning iiven pi de delar som saknar
detta idag.

Motion: Belysning Tranbf,rsviigen-Smultronvflgen: Vi har nu f6tt
klartecken fr6n Viirmdd kommun att vi ej beh<iver bygglov for nya
belysningspunkterna. Ett antal Granneintyg frin de niirmaste grannama
har inhiimtats. Lamporna finns nu uppsatta och inkopplade, iirendet
stiings.
Motion: Viilkommen skyltar: Ett forslag frin leverantoren granskas
men bedcims som for dyrt. Ett n1.tt fcirslag inhiimtas utan kar1a. Markus
kontaktar 6ter leverantriren.
6vrig friga irsmiitet: virkestransporter: Styrelsen beslutar oppna
ett nytt tirende (16:03:218) for att se over hur framtida transporter till
och frin skog och lantbruksfastigheterna ska gi till. Tommy kontaktar
Byggkultur angiende detta.
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4:46
6:69

6:73
8:79
8:83
8:84
8:88
8:100
l0:ll2

Lekparker: Markus har pratat med Hags och det ska inte varanhgra
problem med att flytta gungoma med tanke pi dvriga lekredskap. Det
ska iiven ghbra att ersiitta telefonnumret till ansvarig fdr lekplatsen
med e-postadressen. Gungoma iir nu ner plockade.
Uppdatering av skiitselplan ftir griinomrfrden: Markus har en dialog
med markforvaltaren i Viirmdcj kommun angiende detta och har iiven
pratat kort med en av kommun ekologen. I dagsliiget r6der delade
meningar om vem som ska fdrvalta gronomr6dena. Markus fortsiitter
dialogen med kommunen.
Grannsamverkan: Styrelsen anser att grarlnsamverkan nu tir
sjiilvgiende, lirendet stttngs.
Viigfiireningens utrustning: Entreprenciren som kommer flytta
containern har grusat och jiimnat till marken enligt
bygglovhandlingarna. Tidigare viigfogde kommer meddela
entreprendren niir containern iir klar fdr flytt.
MfllningDalviigen-Centrumviigen: Lars-Gunnarkommer tttertraffa
aktuell leverantor kommande onsdag.
Sprickor i kiirbanorna: Snabelbilen ska nu vara p6 ging.
Viignamnsskyltar: Inget nytt finns att rapportera.
Trasigdagvattenbrunn gingviigenBlibiirsviigen-Skiirgirdsviigen:
Lars-Gunnar kommer flter triiffa aktuell leverantor kommande onsdag.
Dagvattenbrunnarna: Markus stoter pi om protokollet samt bestiiller
rensning av DBl13 samt de brunnar som ei blev rensade vid tidigare
rensning.

13:138

Diket Parkviigen 18-24: Arbetet phghr.
15:2:149 Refug mellanviigen: Arendet bordlagt.
15:2:154 Stopp dagvattenbrunn Akerbiirsviigen 10: Vi viintar protokoll se
vidare i iirende 10:112 detta iirende stiings.
15:3:162 Dubbla org.nr.: Enligt Vattenfall skall det inte vara nhgraproblem

15:3:163

154:166

I5:4:167
15:5:170

I5:5:l7I
I5:5:I73
15:7:178
15:8:181

med att byta organisationsnummer, Michael kontaktar Vattenfall fdr att
byta nummer.
Registrering av andelstal hos Lantmiiteriet: Tas upp pi niista mote
diir Michael iir deltagande.
Verksamhetsplan: Tommy skapar ett skelett och sedan fyller samtliga
pi med mer information.
Vinterunderhflll av Vitsippegriind: Arbetet pigir.
Utmiitning Kronofogden: Kronofogden ftrsoker i dagslZlget driva in
skulden.
Uppgriivd trottoar: Lars-Gunnar kommer hter traffa aktuell leverantcir
kommande onsdag.
Nya dagvattenbrunnar: Den nya dagvattenbrunnen iir nu med i v6r
karta. Arendet stdngs.
Parkering pi milade trottoarer: Inget nytt.
Cykelstiill vid viigskiilet: Vtirmdo Kommun har meddelat att de inte
tiinker bidra for uppsiittningen av ett cykelsttill. Tommy undersoker
kostnaden for att siitta upp ytterligare ett cykelstiill.
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Klotter transformator Mellanviigen och Centrumviigen: Markus har
hter pratat med Vattenfall och erh6llit foljande tirendenummer:

300315544
15:9: I 84
1

5:1 0:1 91

Mindre klotter i omridet: Markus har iter pratat med Vattenfall och
erhillit fdlj ande iirendenummer: 30037 5 544
Vattensa mlin g T ranb fl rsvii gen : Lars- Gurmar kommer 6ter triiffa

aktuell leverantor kommande onsdag.
15:10:193 Grop utanftir Centrumviigen 15: Arendet bevakas.
1 5:10:194 Utbyte av slitna skyltar: Skyltarna iir nu uppmiitta och kommer
bestlillas.
15:1 1 :200 Information om dagvattenledning till hemsidan: Beslut tas att dela
upp detta iirende i2 ett fdr reline projektet som beriiknas borja V.50
(Arende 15:11:200) och ett for den nya dagvattenledningen i
Mellanviigen (Arende 16:03:219). Tommy bevakar bida iirendena.
I5:ll:20I E-fakfura tilt Blinkfyrar: Michael har nu besvarat detta och iirendet
stii
I6:02:203 Ytte igare triidfiillning Akerbiirsviigen: Tommy har besvarat 2015-

r04.

stdngs.

bearbetning: Roel kontaktar Viirmdo kommun for att
om de har nAson bra information om hanterinsen av asbest
som
kan liinka till altematir,t kopiera in pA vir hemsida. Detta for att
sprid information om vad som kriivs vid hanterinsen av asbest
(
tcement t.ex. Eternit).
I6:02:205 Skylt
md av vegetation, Vitsippeviigen: Buskama iir nu beskiirda
I6:02:204 As

stfings.

I6:02:206 DT
I6:02:207 Pe
uts

iiverasfalterad : Inget nytt.
liga in logg till hemsidan: Personiiga inloggningar iir nu
och iirendet sttings.

10. Hemsidan

a.
b.

c.
11. Ovriga

a.
b.

c.

Bilagorna till Arsmcitesprotokollen har forsvunnit i och med uppdateringen av
hemsidan,
tfisardar detta under motet.
Vid kinken till den fristiende facebookgruppen for grannsamverkan inom
Hemmesta
ver ftirtydligas just att den ?ir fristiende och inte har nigon
koppling till
Sodra Viigfdrening. Roel ilgardar detta under mcjtet.
Styrelsesidan behover uppdateras med den nya styrelsen. Roel uppdaterar
sidan tirend e 1,6:03 :2I 6.

frigor
Anmiilan till
lighetsftireningsregistret iir nu inskickat 20I 5-106.
Anmiilan till
V diskuteras och beslutas att Markus registrerar samtliga
Lt.
iirende 16:03 1-7
Styrelsen di uterar ett forslag ph xt bygga en anliiggning for spontan idrott
liknande den
idag finns pi Viks skola ett iirende fdr detta oppnas. Arende
16:03:220.
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12. Niista miite

2015-12-14 1 9:00 Styrelsemcite
8 1 9:00 Stvrelsem0te

201 6-01 -1

13.

Miitets avslutande
Ordftirande tackade samtlisa deltasare fdr visat intresse och avslutade m<itet.

Vid protokollet
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