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Protokoll frAn Styrelsemdte

Hemmesta Sodra Vagforening
org.nr: 717903-8000

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

201 5-01-1 8

1. Miitets iippnande
Ordftjrande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

2.

Val av miitesordftirande tillika justerare
Ordfcirande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3.

Val av miitessekreterare
Mcltet valde Markus Aggefors.

4.

Godkiinnande av ftiredragningslista
Mcitet

5.

slutade

be

go

dkiinna fdredragningslistan.

Inkomna skrivelser
Styrelsen beslutar att endast elektroniskt lagra inkomna skrivelser som
inkommer elektroniskt, detta for att spara tid pengar och miljo. Inkomna
skrivelser pi papper kommer iiven i fortsiittningen arkiveras i ptirmen ft)r
skrivelser. Beslut fattas iiven att regelbunden siikerhetskopiering skall ske.
a. 2015-195 Registreratmil, Kronofogden. Skrivelsen ar daterad20l5-09-03 och
har ej blivit registrerad. Tas med i iirende 15:05: 170.
b. 2015-196 Villkorsiindring, Nordea. Priset pi ftretagspaketet har hojts med 50
kr till 900 kr. Styrelsen beslutar beh611a f<iretagspaketet.
c. 2015-197 Besiut debiterad preliminiirskatt, Skatteverket. Skatteverket har
beslutat att vhr debiterade prelimintirskatt ftir 201 6 ska uppge til 0 kr.
d. 2015-198 Slutskattebesked, Skatteverket. Skatt att betala 0 kr.
e. 20I5-I99 Kontoutdrag skattekonto, Skatteverket. Arbetsgivaravgift -23 673 kr,
avdragen skatL -26 249lc samt Inbetalning bokford 49 922 kr. Saldo 0 kr.
f. 2015-200 AVS Hemmesta program till fredag, Viirmdo kommun. Programmet
till den andra workshopen.
g. 2015-201 Debattartikel angiende trafiken pA Skiirgirdsviigen, Kolviks
samftitrlighet. Styrelsen har per capsulam hanterat fdrfrigan om att stiilla sig
bakom artikeln och beslutat att ei delta i denna. Tommy har meddelat Kolviks
samftinlishet.
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2015-202 Kommentarer fr6n Viirmdd f&gelklubb infor workshop 2 av
Atgiirdsvalsstudien, Vrirmdri figelklubb. Kommentarerna lir skickade till
samtliga deltagare ingen ytterligare htgiird kriivs.
2015-203 Pris for skyltbigar, Skyltar & Miirken AB. Hanteras under rirende
14:03:029.
2015-204 Ny information om ledningsrenoveringen, Vtirmdd Kommun. Rcir
iirende 15:1 1 :200 ingen tfigiird kriivs.
2015-205 ForfrAgan om redogdrelse om var styrelsen star i fr&gan om
ombyggnad av Skiirg6rdsviigen. Markus har ptrborjat en sammanfattning av
Stgiirdsvalsstudien att liiggas upp pe hemsidan och i denna kommer det iiven att
framgi vad viigforeningens roll i detta tir. Markus meddelar frfigestiillaren.
2016-001 Krockad bil pi Centrumviigen. Frigestlillaren vill att viigforeningen
ser over mcijligheterna att avliigsna ber<ird bil, Tommy kontaktar biliigaren
iirende 16:05 :224. Besvarat av 20I 6-004.
2016-005 Berom till de som plogar och sandar, Synpunkterna har framforts till
vir entreprencir. Besvarat av 2016-0Il.
2016-006 Bekriifteise pA registrering av styrelsen hos REV. Arende 16:03:217.
20 | 6 -0 07 F llttanmiilan, B esvarat av 20 I 6 -0 I 2.
2016-008 Forfrigan om kopia pi originalfaktura, kopia iir skickad 2016-009.
2016-013 Berom for snor<ijning och onskemil om att inte sanda hela viigama
ftir att underliitta skid/puika-ikning. Aven <inskemil om siinkt hastighet i
samband med vinterunderhSllet. Styrelsen diskuterar frhgan och beslutar att
inte foriindra sandningen detta for att inte oka risken for halka pA viigbanan och
forsvira snorojningen Synpunkterna iir framfdrda till entreprenoren. Skrivelsen
iir besvarad av 2016-019.
2016-014 Pikrird stolpe Dalstugan, stolpen iir nu uppriitad men behover
itgardas niir kiilen iir borta. Markus trtgardar detta iirende2016:05:225.
Besvarat av 2016-015
2016-016 Ledningsrenovering Hemmesta Dalviig Centrumviigen, Viirmdti
Kommun. Det finns en okad risk for <iversviimning pA angarnarunt Dalstugan
nu niir dagvattenledningen under iingama ar tat. Tidigare har grundvattnet
kunnat tranga in i dagvattenledningen vilket siinkt grundvatten niv6n. Styrelsen
beslutar utreda mojligheten att ansluta kupolbrunnar pi dessa piatser och om
mojligt iiven att dessa monteras. Tommy kontaktar Viirmdo kommun samt
moj lig entreprenOr iirende I 6:05 :226.
2016-017 Utviirdering av farthinder, hanteras under iirende 16:04:221.
2016-018 Utvardering av farthinder, hanteras under iirende 16:04:221.
2016-020 Registerutdrag frin Lantmiiteriet efter inftirsel av nya styrelsen.
Ingen ytterligare trtgibd kriivs. Rdr iirende I5:02:I55.
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6.

Ekonomisk rapport

a.

Saldon
Nordea
Nordea

SBAB

PlusGirot:

885 086,73

kr

Sparkonto: 33 816,25lrr

Sparkonto: 1219 360,60kr

Obetalda

skulder:

74 611,58 kr

Det finns fordringar for fibernedliiggningen och transporter av ved och flis.
Det iir i dagslii.get 5 fastighetsagare som iinnu inte betalat viigavgiften for i 5r.
Styrelsen godkiinner p6minnelsebrevet IISVF-000090 version 1.0 samt uppdrar
6t Michael att skicka ut detta och iiven om viigavgiften ej inkommer inom utsatt
tid ansoka om utmZttning hos kronofogden. i de fall drir iigarbyte skett kontaktar
Michael iiven de nya agama.

Viigfogdens rapport
Pollare har blivit pi kord av snordjarna, Markus kontaktar entreprenriren for att
stiimma av hur vi hanterar detta.
b. Tomningen av soptunnorna flyter nu pi utan problem. I samband med
ny6rsafton brann det dock i 2 soptunnor, varav en behdver repareras ntir viidret
blir biittre. Den trasiga soptunnan iir noterad i besiktningsloggen frir

a.

c.

lekparkerna.
Diverse klistermiirken och reklam har tasits ner.

7. Nya iirenden
a. Styrelsen beslutar l2igga upp information

om hur betalningen av viigavgiften
gir till samt vilka lagar och regler som styr dettaphhemsidan. Aven
information om vad som gliller vid overlitelser skall finnas med. Michaeltar
fram ett forslag pA text. Arende 16:05:228.

8.

Arendeloggen

2:lI
2:I2

3:29
3:33
4:46
6:69
8:83
8:84
8:88
8:100
I0:ll2

Nedgriivning av Fiber: Viidret tillAter ftir tillftillet inte en besiktning.
Bullerplanket: Lars-Gunnar kontaktar Vtirmdo kommun angiende
ltterligare belysning liings g&ngvZigen.
Motion: Viilkommen skyltar: Vi har nu fitt prisuppgifter pA en
viilkommenskylt som bedoms som rimliga(2015-203), Roel tar fram
forslag pA ny utformning.
Ovrig frhga irsmiitet: virkestransporter: Inget nytt.
Lekparker: Vi har fortfarande inte fitt n&got svar fr6n leverantoren,
Markus stoter pi.
Uppdatering av skiitselplan fiir griinomriden: Inget n1tt.
MfllningDalviigen-Centrumviigen: Arendetbordlliggestillsviidret
tillAter milning.
Sprickor i kiirbanorna: Sprickomaar nu lagade, iirendet stiings.
Vflgnamnsskyltar: Inget nytt finns att rapporlera.
Trasigdagvattenbrunn gingviigen Blibiirsviigen-Skiirgirdsviigen:
B ordliig ges ti lls viidret tilliter asfaltering.
Dagvattenbrunnarna:Ingetnytt.
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8 Diket Parkviigen 18-242 Bordltigges till viren.
15:2:149 Refug mellanviigen: Arendet bordlagt.
15:3:162 Dubbla org.nr.: Inget nytt.
15:3:163 Registrering av andelstal hos Lantmiiteriet: inget n1tt.
13:13

l5:4:I66

Verksamhetsplan: Inget

n1.tt.

15:4:167 Vinterunderhflll av Vitsippegrtind: Vinterunderhillet av
Vitsippegriind fungerar i dagsliiget varfor iirendet stiings.
15:5:170 Utmiitning Kronofogden: Kronofogden fdrsoker i dagsliiget driva in
skulden.

15:5:I7l Uppgriivd trottoar: Bordliigges tills viidret tilliter

asfaltering.
I5:7:L78 Parkering pfl milade trottoarer: Mojliga kisningar pi
parkeringsproblemet har bollats med en av de boende, Markus pratar
vidare med 6vriga.
1 5 :8: 1 8 1 Cykelstiill vid viigskiilet: inget n1'tt.
15:10:191 Vattensamling Tranbfirsviigen: Bordliigges tills vlidret tilliter
asfaltering.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen L5: Arendet bevakas.
15:10:194 Utbyte av slitna skyltar: Inget nytt.
15:1 1 :200 Reline av dagvattenledning: Arbetet iir nu avslutat och endast en del
iterstZlllningsarbeten samt besiktning iterstir.
16:02:204 Asbest bearbetning: Friga angiende information till privatpersoner iir
skickad till kommunen, vi vdntar nu svar pi detta.
16:03:208 Besvara mail ang. tillgiingligheten av protokoll pi hemsidan: Roel
besvarar mailet.
I 6:03 :209 Besvara 2015'124 triidfiillning i Blisippeparken: Information
skickad till frigestiillaren 2015-128.
16:03:210 Besvara 20L5-124 triidfiillning Blibiirsviigen: Information skickad
till frAgestiillaren 201 5 -0 1 -0 1, 201 6-002.
16:03:211 Nya pollare Blisippeviigen: De fyra pollama tir nu utbytta, en av
pollarna var mycket sprucken s6 vi har nu 3 extra i lager av den gamla
typen. Arendet stiings.
16:03:214 Triidfiillning mellan Smultronviigen och Hemmesta Dalviig: LarsGunnar kontaktar frigestiillaren och f<irklarar att vi invtintar svar fr6,n
Viirmd<i kommun om vad vi f&r gdra och inte.
16:03:215 Upphandling revisor: First Ledger och auktoriserade revisorn Jonas
Ramning har nu tackat jatill uppdraget. Arendet stiings.
L6:03:2I6 Uppdatera styrelsesidan: Sidan iir nu uppdaterad, iirendet stdngs.
16:03:217 Registrering hos REV: Styrelsen finns nu registrerad hos REV.
Arendet stiings.
l6:03:2t8 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget nytt.
16:03'219 Dagvattenledning Mellanviigen: Vi invlintar information frin Viirmdo
kommun.
16:04:221 Z-Sniglarna utvflrdering: Utvlirderingen iir nu utdelad och vi inviintar
svar. Sista svarsdatum ifu 2016-0I-31.
16:04:22I Renovering container: Viidret tilliter inte detta just nu.
| 6:04:221 Schaktmassor Backviigen: Inget nytt.
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a.

Inget fanns att ta upp.

10. Ovriga frflgor
a. Inget fanns atttaupp.
11. Niista miite

2016-02-22
2016-03 -21
2016-04-25
2016-05 -16
12.

9:00
1 9:00
1 9:00
1 9:00
1

Styrelsemdte
Styrelsemdte
Styrelsemdte
Styrelsemdte

Miitets avslutande
Ordforande tackade samtliga deltagare fdr visat intresse och avslutade mcitet.

Vid protokollet

Justeras

t4a:,
Markus Aggefors
Sekreterare
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