Dokument: Styrelseprotokoll

HemmeSl?

1

5/l 6:06

Protokoll fr&n Styrelsemote
Hemmesta Sddra Vegforening
org.nr: 717903-8000

Nflrvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Lars-Gunnar Axelsson, Michael Axelsson.
Miitesdatu mz 20 I 6 -02 -22

1. Miitet med revisorerna
Dagens mdte foregicks av ett mote med
Jonas Ramning (First Ledger).

2,

vira revisorer Annicka Sundberg och

Miitets iippnande
Ordforande Tommy Ahlsved hiilsade samtliea viilkomna.

3.

Val av mtitesordfiirande tillika justerare
Ordforande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

4.

Val av miitessekreterare
Miitet valde Markus Aggefors.

5.

Godkiinnande avfiiredragningslista
Motet beslutade godkiinna friredragningslistan.

6.

Inkomna skrivelser

a. 2016-02T Synpunkter pa farthinder. Hanteras under tirende 16:04:22I
b. 2016-022 Strulig lampa Mellanviigen 4 (Ll38), Besvarat av 2016-023. Olika

c.
d.
e.

alternativ for losning p& detta diskuteras, Tommy inhtimtar synpunkter pi
dessa fr6n entreprendr, iirende 16:06:229.
2016-024 Atgardsvalsstudie Hemmesta - sammanstiillning fr6n Workshop
Prdva tankbara ldsningar, Viirmdo kommun
2016-026 Meddelande att vi f6r publicera underlaget fr6n AVSen, Vlirmd<i
kommun.
2016-028 Gemensamt mote med polisen giillande Grannsamverkan samt andra
gemensamma frAgor, Kolviks samflilli ghetsforenin g. D i styrel sen redan
tidigare traffatpolisen angiende grannsamverkan beslutas afiirrte delta i detta
m<]te. R<irande ovriga gemensamma frigor ser vi giirna ett mtite, ftirslagsvis
iiven med ytterligare samf;illigheter i omr6det. Tommy meddelar Kolviks
samf;illishet iirende | 6 :0 6 :23 0.
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f.

2016-029 Bilar pi Vitsippevtigen. Det forekommer fortfarande biltrafik p6
Vitsippevligen som ej hor till fastigheterna. Styrelsen beslutar att be
Hemmestaskolan om hjtilp med information om infort ftrbud. Markus
kontaktar Hemmestaskolan, ilrende | 6:06:23 1 .
g. 2016-$A Trasig lampa Backviigen-gAngviigen (L075), Lampan iir nu utbytt.
Besvarat av 2016-032.
h. 2A16-033 Underriittelse om auktion, Kronofogden. Hanteras under iirende
15:05:170.
i. 2016-034 Information om kommentarer skickade till Viirmdo kommun fr6n en
fastighetsiigare rdrande AVSen.
j. 2016-035 Fr6ga kring tid for sliickning/tandning av belysning. Besvarat av
2016-036.
k. 2016-037 Utbildning ViigFas v6ren 2Arc. Fr. ViigNu,{B, ViigNu AB.
Styrelsen ser inget behov av utbildning for tillfiillet.
l. 2016-038 Strulig lampamellan Centrumviigen 9 och Kvarnv2igen 10 (L120).
Besvarat av 2016-A39. Olika aiternativ for losning pi detta diskuteras, Tommy
inhiimtar synpunkter pfi dessa fr6n entreprendr, iirende 16:06:229.
m. 2016-042Forfrhgan om sopning och klippning fr6n leverantdr. Styrelsen
beslutar ta in offerler for sopning frin ett antal leverant6rer. Klippningen av
griisytor beslutas det avvaktas med tills vi har ett btittre underlag fcjr detta.
Tommy meddelar frigestiiilande leverantrjr samt skickar offertforfr6gningar till
dvriga leverantrirer, iirende 16:05:232. Markus tar framkartunderlag f<ir
offertforfrigan rorande klippning, iirende I 6 :06 :23 3 .
n. 2016-044 Avtal 1 - Markupplitelse avseende VA-ledningar pe fastigheten
Hemmesta 10:315, VZirmdti kommun. Avtalet rrjr befintliga och kommande
VA-ledningar inom virt omride. Tommy samlar in och sammansttiller
synpunkter frin styrelsen pA avtalen fdr vidarebefordran till Virmdo kommun.
Arende 15:11:200 och 16:03:219.
o. 2016-045 Avtal 4, V[rmd6 kommun. Avtalet rrir drift och underhill av
utloppsdiket pfl fastigheten Hemmesta 10:3 15. Tommy samlar in och
sammanstziller synpunkter frAn styrelsen ph avtalen for vidarebefordran till
Viirmdd kommun. Arende 15:11:200 och 16:03:219.
p. 2016-046 Avtal 2 - Avtal om tilifiilligt ny.ttjande, Viirmdo kommun. Avtalet
ror arbetena med utloppsdiket pi fastigheten 1 0 :3 1 5 samt fdrdroj ningsdiket pi
fastigheten i0:84. Tommy samlar in och sammanstiilier synpunkter fr6n
styrelsen pA avtalen for vidarebefordran till Viirmdo kommun. Arende
15: 1 I :200 och 16:03:2i9.

7.

Ekonomisk rapport

a.

Saldon
Nordea
Nordea

PlusGirot:

217 622,35 kr
Sparkonto: 33 815,25 kr
SBAB Sparkonto: 1 8i9 360,60 kr
Obetalda skulder: 132 4&8,76kr

Det finns fordringar f<jr fibernedliiggningen och transporter av ved ooh flis.
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Samtliga viigavgifter ilr nu betalda utom den fastighet som hanteras i iirende
15:5:170.

8.

Viigfogdens rapport

a. Sndroiningen flyter nu p6 bra och en forsta faktura har inkommit.
b. Ett potthil ar lagat i centrum.
c. Ytterligare mindre klotter finns i omrfldet och en av lekparkerna och behover
saneras. Markus tar bort detta" iirende 16:06:234.

9. Nya iirenden
a. I samband med motet med revisorerna i direkt anslutning till detta mcite
beslutas att folj ande dokument/rutiner/riktlinj er skall tas

b

framlklargoras/dokumenteras: Underhillsplaner, arbetsordning, styrelsens
roller och behOrigheter, attest rutin och andra eventuelia rutiner som t.ex.
postrutiner och besiktningsrutiner. Arende I 5:06:23 5 .

"-

lT###'l;****xfii:::::::]
banken

ek r 6n

till revisorn) (Michael).

10. Arendeloggen

2:II
2:12

Nedgriivning av Fiber: Viidret tillAter f.or tillftillet inte en besiktning.
Bullerplanket: Lars-Gunnar har varrt i kontakt med Viirmdo kommun
och viintar nu meddelande om deras kommande planer for ging-/cykel-

3:29

Motion: Viilkommen skyltar: Tas upp pi kommande mtjte

viigen.
Roel deltar"
Ovrig frhga &rsmdtet: virkestransporter: inget nft.
Lekparker: Vi har nyligen stot pA leverantoren och vantar siledes
svar. Markus bevakar iirendet.
Uppdatering av sktitselplan filr griinomriden: Inget nytt.

3:33
4:46
6:69
8:83

I0:II2
3 38
:1

15:2:149

I5:3:162
15:3:163

l5:4:I66
15:5: 170
15

:5

:1

7

1

l5:7:178
I

5 : B: 1 8

pi

MfllningDalviigen-Centrumviigen: Arendetbordlagttillsvtidret

8:88
8:100
1

dA iiven

I

tillAter mAlning.
Vfignamnsskyltar: \,{elianviigsskylten som har varit dfllig iir nu utbytt.
Trasig dagvattenbrunn gfingviigen Blibiirsviigen-Skiirgirdsviigen:
Bordlagt tills viidret tillAter asfaltering.

Dagvattenbrunnarna:ingetnytt.
Diket Parkviigen tr8-242 Bordlagd till v&ren.
Refug mellanviigen: Arendet bordlagt.
Dubbla org.nr": Inget nytt.
Registrering av andeistal hos Lantmiiteriet: Inget nytt.
Verksamhetsplan: Inget nytt.
Utrniitning Kronofogden: Fastigheten iir nu s6ld och uteblivna
vigavgifter beriiknas inkomma inom nigra minader.
Uppgriivd trottoar: Eordlagt tills viidret tillAter asfaltering.
Parkering pS rnfllade trottoarer: inget nytt.
Cykelstiill vid viigskiilet: En forsta kontakt med leverantor har tagits.
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5:1 0:191

Vattensamling Tranbfinsvf,gen: Bordlagt tills vridret tilliter
asfaltering.

5:1 0:1 93 Grop utanfilr Centrumviigen 15: Arendet bevakas.
15:10:194 Utbyte av slitna skyltar: Alla skyltar utom en 50 skylt iir nu utbytta
denna fanns ej i containern och behover bestiillas.
15:1 I :200 Reline av dagvattenledning: I samband med reliningen missade man
att ta upp hfll for dagvattenledningen fr6n Bl6biirsviigen vilket ledde till
att vatten triingde upp fr&n en nedstigningsbrunn niira korsningen
Backvagen/Hemmesta Dalviig. Vrirmdci kommun har nu provisoriskt
tagit upp ett h&1. Den grop som nu finns pi zingen vid 2inden pA
Bld.biirsviigen kommer iiiggas igen i samband med att man slutfor
arbetet dA flodet i huvudledningen zir mindre. Ar,talsfdrslag for det
kvarvarande arbetena (utloppsdiket och fordrojningsdiket) inkom 2
timmar innan dagensmote. Tommy samlar in och sammanstiiller
kommentarer pA dessa och vidarebefordrar till Vlirmdo kommun.
I6:02:204 Asbest bearbetning: Tas upp pa kommande mote d& Ziven Roel deltar.
16:03:208 Besvara mail ang. tiligiingligheten av protokoll pfl hernsidan: Tas
upp pa kommande mote di Ziven Roel deltar.
16:03:209 Besvara 2fr75-124 triidfiillning i Btflsippeparken: Inget ny'tt.
I6:03:210 Besvara 2fr15-124 tniidfiillning BlSbiirsvfi gen : Inget nytt.
I5:03:214 Triidfiillnin g mellan Smultronvii gen och Hemrn esta Dalviig:
Frigestiillaren dr nu informerad att vi inviintar resultatetfrttnvttra
diskussioner med markiigaren Viirmdo kommun.
16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget nytt.
l6:03:219 Dagvatteniedning Melianvflgen: Al.talsforslag inkom 2 timmar innan
dagensmote. Tommy samiar in och sammanstiilier kommentarer pi
dessa och vidarebefordrar till Viirmdo kommun.
I6:04:221 Z-Sniglarna ufvilrdering: Endast 3 svar inkom, av dessa var 2
positiva till Z-Sniglarna och ett neutralt. Styrelsen beslutar kopa in
ytterligare 2 Z-Smglar di de iiven efterfrigats pi andrastdllen. Beslut
tas iiven att aktivt flyta runt dessa i omr&det.
l6:04:222 Renovering eontainer: Vtidret till&ter inte detta just nu.
l6:04:223 Schaktrnassor Backv$gen: Inget nytt.
16:A5:224 P arke rad b i[ C entnu mv f, gen : Utan fram g itng har telefonkontaktsokts,
beslut tas att istiillet skicka ett brev Tommy ansvarar fdr detta.
16:05:225 Pdtriird stolpe DaEstugan: Vi viintar pi tjiillossningen f<ir att kunna
slutfora detta.
I6:05:226 Kupolbrunnar pi 6ngarna vid Dalstugan: Diskussionen med
Vilrmdo kommun phghr.
l6:05:227 Pfr kiird pollare: Inget nytt.
l6:05:228 Inforrnatioru orn vd.gavgiften till hemsidan: inget nytt.
1

11. Hemsidan

a.
12.

Inget fanns att ta upp.

Ovriga frfigor

a.

inget fanns att ta upp.
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miite
2016-03 -21 1 9:00 Styrelsemote

2016-04-25 i 9:00 Styrelsemote
2016-05 -l 6 1 9:00 Stvrelsemote
14.

Mtitets avslutande
Ordforande tackade samtliga deltagare ftir visat intresse och avslutade motet.

Vid protokollet

Justeras

Markus

Tommy
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