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Protokol I fr€rn Styrelsemote

Hemmesta Sodra Vagforening
org.nr: 717903-8000

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

Miitesdatum: 2Al 5 -12-T 4

1. Miitets iippnande
Ordforande Tommy Ahlsved htilsade samtlisa v?ilkomna.

Val av rniitesordfiirande tillika justerare
Ordfcirande Tommy Ahlsved enlist stadsar.

Val av rntitessekreterare
Motet valde Markus Aggefors.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Motet be slutade go dktinna foredragningsli stan.

lnkomna skrivelser
a. Ett stort antal skrivelser har inkommit rrjrande iirende 15:11:200 samtliga

hanteras sammanslagna under iirende loggen.
b. 2015-164,2015-165 samt 2015-167 Offerter rdrande revision, hanteras under

iirende 16:03:215 i iirende loggen.
c. 2015-168 Vattensamling pi Akerbtirsviigen, Vattensamlingen har besiktigats

och bedcjmts att itgiird ej behovs i dagsliiget. Mailet har besvarats av 2015-
r75.

d. 20I5-l71Forlorad faktura for viigavgiften. Michael har mailat en ny faktura
20r5-172.

e. 2015-181 AVS Hemmesta inbjudan till workshop 2 den 18 december. Se

vidare under 2015-185.
f. 2015-183 Bekrtiftelse av pifyilnad av sandlAdor.
g. 2015-185 PAMINNELSE AVS Hemmesta inbjudan till workshop 2 den 18

december. Markus, Lars-Gunnar och Kenneth ar anmalda2015-188.
h. 2015-190, -191, -192, -193 och -194 Nya ar,tal frin Vattenfall fcir vira

belysningsanliiggningar. Hanteras vidare under ekonomisk rapport.

6. Ekonornisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 886 186.86 kr
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Nordea Sparkonto: 33 816,25 ka

SBAB Sparkonto: I208 597,94k:r

Obetalda skulder: ca.45 000"00 kr

Det finns fordringar for fibernedliiggningen och transporter av ved och flis.

Michael har varit i kontakt med Vattenfall och omforhandlatvftra Elaltal se

iiven inkomna skrivelser 2015-190 till -194.

Viigfogdens rapport
a. LAs till containern iir inkopt.
b. Stiidat upp i och runt containern och sliingt skriip.
c. Allt material iir nu flyffat till containem.
d. Viigsyn genomfdrd med VMS infor kommande vinterunderh6ll.
e. Z-Sniglarna flyttade till containern.
f. Trimmern iir nu lagad och gr?iset klippt runt stenarna vid fyrviigsstoppet och i

borjan av Hemmesta Dalvlig.
g. Sand till sandlidorna bestZillt och levererat.
h. Ytterligare en dagvattenbrunn hittad i diket vid korsningen Hemmesta

DalvaglBackviigen och finns nu inlagd ivttrkarta.
i. Ett stdrre potthii i Centrum lagat.

7. Nya flrenden
a. Styrelsen beslutar dela ut lappar till de boende i de omriden diir vi pi forsok

haft Z-sniglarna utlagda under sommaren. Markus tar fram ett fdrslag och delar
ut iirende 15:06:221.

b. Containern behover lagas och mAlas, milningen planeras in till virens stiiddag.
Markus ser over mojligheterna att laga containern. Tommy kontaktar
entreprenoren lor att r ata upp containem. Arend e I 6:0 4 :222.

c. Schaktmassor iir dumpade pA iingen nedanfor Backviigen Tommy kontaktar
Vrirmd<j kommun for att se om detta kommer frin de arbeten som pigir i
omridet. Arende I 6:A4:223 .

8. Arendeloggen
2:11 Nedgriivning av Fiber: inget nytt.
2:I2 Bullerplanket: Viirmdo kommun har meddelat att de kommer skota

vinterunderhillet av gingvdgen samt Bygdeviigen. Diskussionen om
ytterli gare belysning liing s gingviigen fortsiitter.

3:27 Motion: Belysning Tranbflrsviigen-Smulfronvdgen: Vi har nu fitt
klartecken frin Viirmdo kommun att vi ej beh<iver bygglov for nya
belysningspunkterna. Ett antal Granneintyg fr6n de niirmaste grannama
har inhiimtats. Lamporna finns nu uppsatta och inkopplade, iirendet
stiings.

3:29 Motion: Viilkommen skyltar: Nytt forslag pA skylt skickad till
ieverantor for ftirslag pfl utformning och prisuppgift.

3:33 Ovrig frfiga irsmiltet: virkestransporter: Inget nytt.
4:46 Lekparker: Markus har varit i kontakt med leverantoren och skickat

<jver besiktningsprotokollen. Vi inviintar nu svar fr6n leverantoren.6,__1 Aerantoren'ffi!( 
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5:69 Uppdatering av sktitselplan ftir griinomriden: Dialogen med
Viirmdci kommun fortsiitter.

6:73 Grannsamverkan: Styrelsen anser att grannsamverkan nu iir
sjiilvg6ende, iirendet stiings.

8:79 Viigfiireningens utrustning: Containern tir nu flyttad och utrustningen
flyttad 2irendet stiings.

8:83 MfllningDalviigen-Centrumviigen: Lars-Gunnarharkontaktmed
leverantdren, for tillftillet medger inte viidret milning.

8:84 Sprickor i ktirbanorna: Lars-Gunnar har kontakt med leverantdren,
fcir tillftillet medger inte viidret lagning med snabelbilen.

8:88 Vtignamnsskyltar: inget nytt finns att rapportera.
8:100 Trasig dagvattenbrunn gingviigen Blibiirsviigen-Skiirgflrdsviigen:

Asfaltering kommer troligen ske under vecka 51.

IA)72 Dagvattenbrunnarna: Markus har varit i kontakt med entreprenciren

och viintar svar.
13:tr38 Diket Parkviigen 18-242Inget n;4t.
15:2:149 Refug mellanviigen: Arendet bordlagt.
15:3:162 Dubbla org.nr.: Inget nytt.
15:3:163 Registrering av andelstal hos Lantmiiteriet: Michael ser over detta

iirende och undersoker om det bor delas upp i flera iirenden.
15:4:166 Verksamhetsplan: Inget nytt.
154:167 Vinterunderhflll av Vitsippegriind: Vi har vid ett flertal tillftillen sokt

centrumforeningen utan resultat, vi fortsiitter frirsoken.
15:5:170 Utmiitning Kronofogden: Kronofogden ftrsoker i dagsltiget driva in

skulden.
1 5 :5 : 1 71 Uppgriivd trottoar: Asf altering kommer troligen ske under vecka 5 1 .

l5:5:I73 Nya dagvattenbrunnar: Den nya dagvattenbrunnen iir nu med i vir
karta. Arendet stiings.

157:178 Parkering pfl mfllade tnottoarer: Inget nytt. Dock diskuteras
mojligheterna till biittre losningar av parkeringsmojlighetema i
omr6det.

15:8:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget n$t.
15:9:183 Klotter transformator Mellanviigen och Centrumvflgen: Klottret iir

nu sanerat, iirendet stangs.

15:9:184 Mindre klotter i omrf;det: Klottret iir nu sanerat, iirendet stiings.

15:10: 191 Vattensamling Tranbiirsviigen: Asfaltering kommer troligen ske

under vecka 5 1.

15: 10: 193 Grop utanfiir Centrumviigen 15: Arendet bevakas.
15:10:194 Utbyte av slitna skyltar: Flertalet av de skyltar som behovs fanns i

containern Aterstir nu att byta ut dessa.

15:1 1:200 Information om dagvattenledning till hemsidan: Arbetet med
relineningen av dagvattenledningen har nu p6borjats, Tommy kontaktar
V?irmdo kommun angiende den brandpost som i dagsltiget stir tippen
pi Backviigen samt upplyser om vikten av att erforderliga
avstiingningar finns runt arbetsplatserna.

16:02:204 Asbest bearbetning: Inget n1'tt.

16:02:206 D8086 iiverasfalterad: DB086 iir nu itgardad och m<ijlig att16:02:206 D8086 iiverasfalterad: DB086 iir nu ittgardad och m<ijlig att oppna
iirendet stiings. {ll,U
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16:03:208 Besvara mail ang. tillgiingligheten av protokoll pfi hemsidan: Inget
nyrt.

16:03:209 Besvara 20L5-124 triidfiillning i Blflsippeparken: Inget nytt.
L6:03:210 Besvara 2015-124 triidfiillning i BlAbiirsvilgen: Inget nytt.
16:A3:211 Nya pollare Blisippeviigen: 4st pollare besttillda leverans beriiknad

trII 18-19112.
16:03'2T2 Reparation av Riijsig: Rojsigen tir nu reparerad, iirendet stiings.
16:A3:213 Facebook grupp fiir styrelsen: Facebookgruppen iir nu skapad,

Zirendet stiings.
16:A3:214 Triidfiillning mellan Smultronviigen och Hemmesta Dalviig: Inget

nytt.
16:03:215 Upphandling revisor: Inkomna offerter jiimfrirs och valet faller pi

First Ledger. Michael kontaktar First Ledger.
I 6 :43 :21 6 Uppdatera styrelsesidan : Inget nytt.
16:83:217 Registrering hos R.EV: Inget nytt.
16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget ny.tt.
16:A3:219 Dagvattenledning Mellanviigen: Vi inviintar information frAn Viirmdd

kommun.
16:A3:220 Anliiggning fiir spontanidrott: Arendet parkeras till sommaren20l6.

9. llemsidan
a. trnget fanns att ta upp.

10. Ovriga frigor
a. Ersiittningen for utskrifter diskuteras och beslutas enligt fciljande: svartvit 1 kr

och ftirg 2 kr.

11. Niista rniite
2016-01 -1 8 1 9:00 Styrelsemrite

12. Miitets avslutande
Ordfrirande tackade samtlisa deltasare fdr visat intresse och avslutade motet.

Vid protokollet

fu/ aza*/
Sekreterare

Justeras

Tommy Ah
Ordforande
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