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Protokoll frAn Styrelsemote

Hemmesta Sodra Vegforening
org.nr: 717903-8000

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

Miitesdatumz 201 6-03 -2I

1. Miitets iippnande
Ordforande Tommv Ahlsved hiilsade samtlisa 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 godkiinna foredragningslistan efter nigra mindre justeringar.

5. Inkomna skrivelser
a. 2016-049 Ordererktinnande, 5O-skylt. Hanteras under tirende 15:10:194.
b. 2016-050 Trasig lampa Mellanvtigen 4. Klippning av gronomr6det mellan

Bygdeviigen och Mellanviigen. Delvis besvarat av 2016-051. Tommy meddelar
frigestiillaren att vi ftir tillftillet ser civer vilka grdnytor som ska klippas men att
vi i nuliiget hiinvisar till informationen pA hemsidan. Arende 16:07:237.

c. 2016-052 Ledningsrenovering Centrumviigen. Lagning av sprickor i den nya
strumpan planeras genomforas. Besvarat av 2016-053. Hanteras under 2irende

15:1 I :200 och 16:03:219.
d. 2016-054 Friga nlir gatorna kommer sopas. Besvarat av 2016-055 att detta ska

vara utfort senast den 1 maj.
e. 2016-056 Dagvattenanslutning liings med Mellanviigen. Forfr6gan frin

Vtirmdo kommun om idag oanslutna fastigheter liings Mellanviigen vill ansluta
sig till kommande dagvattensystemet. Styrelsen vill inte ageru mellan hand
mellan Viirmdo kommun och fastighetsiigarna dock kan vi informera om detta
pi hemsidan. Tommy meddelar Viirmdo kommun. Arende 16:01:240.

f. 2016-057 Fdrfrigan om triidftillning i omridet mellan Parkviigen och
Mellanviigen. Markus meddelar frigestiillaren att vi for tillftillet har en dialog
om triidftillning och skotsel av gronomriden med Viirmdo kommun och
invzintar svar innan vi fattar beslut i detta. Arende 16:07:238.
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g. 2016-058 Ledningsrenoveringen liings med Centrumviigen iir inte klart.
Viirmdd kommun meddelar att det var for mycket vatten i dagvattenledningen
for att kunna utfora reparationerna, iterkommer om nytt datum.

h. 2016-059 Uppdaterad Markupplitelseavtal VA-ledningar, Hemmesta 10:3 15

frin Viirmdo kommun. Hanteras under tirende 15:11:200 och 16:03:219.
i. 2016-060 Uppdaterad "Avtal om tillftilligt nyttjande" och "Avtal om drift och

underh&ll" frin Viirmdd kommun. Hanteras under iirende 15:11:200 och
16:03:219.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 86 461,84 kr
Nordea Sparkonto: 33 816,25 kr
SBAB Sparkonto: 1 819 360,60 kr
Obetalda skulder: 34 843,80 kr

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

7. Viigfogdens rapport
a. Fiirgen pfl biinkarna i omrfldet ?ir dilig och det finns iiven skador pA dessa.

Styrelsen beslutar m6la om dessa i anslutning till stliddagen.
b. Ytterligare sanering av klotter och klistermiirken har skett i omrAdet.

8. Nya iirenden
a. Sttiddag 2016 planeras till den715 9:30-12:30, samtliga ser river "sina"

omriden efter liimpliga uppgifter. Markus tar fram ftirslag pA utskick/virbrev.
Arende 16:07:239.

9. Arendeloggen
2:II Nedgriivning av Fiber: Skanova har nu fitt kopia ph avtalet och slut

besiktning ska planeras in sA fort viidret tilliter.
2:12 Bullerplanket: Lars-Gunnar har vait i kontakt med Viirmdci kommun

som nu bytt handliiggare: vi invtintar att den nya handliiggaren siitter sig
in i iirendet.

3:29 Motion: Vfllkomrnen skyltar: Roel gor minder justeringar pA

utskickat forslag och sedan tar Markus kontakt med ltimplig leverantor
fdr bestiillnins av 3 st. skvltar.

3:33 Ovrig friga Irsmiitet: virkestransporter: Inget n1tt.
4:46 Lekparker: Ytterligare p6minnelse har skickats till leveranttiren.

Markus bevakar iirendet.
6:69 Uppdatering av skiitselplan fiir grtinomriden: Vi har nu gitt igenom

samtliga forrtittningar och detaljplaner och meddelat vir syn pi detta
till Vtirmdo kommun.

8:83 MfllningDalviigen-Centrumviigen: Arendetbordlagttillsviidret
tillAter mAlning.

8:88 Vf,gnamnsskyltar: Styrelsen ser i dagsliiget inget behov av ytterligare
viisnamnsskvltar i omr6det. Arendet stlinss.
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8:100 Trasig dagvattenbrunn gflngviigenBlibiirsviigen-Skiirgirdsviigen:
Bordlagt tills viidret tilliter asfaltering.

l0:ll2 Dagvattenbrunnarna:Ingetnytt.
13: 13 8 Diket Parkviigen lE-242 Bordlagd till viren.
l5.2:149 Refug mellanviigen: Arendet bordlagt.
15:3:162 Dubbla org.nr.: inget nytt.
15:3:163 Registrering av andelstal hos Lantmiiteriet: inget n1tt.
15 4:166 Verksamhetsplan: Inget nytt.
1 5 :5 : 1 70 Utmiitning Kronofogden: Kronofogden har meddelat att de 6ter

saknar underlag. Michael kontaktar Kronofogden.
1 5 :5 : 1 7 1 Uppgriivd trottoar: Bordlagt tills v?idret tilliter asfaltering.
15:7:I78 Parkering pi milade tnottoarer: Inget n1.tt.

1 5 :8 : 1 8 1 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nytt.
1 5 : 10: 191 Vattensamling Tranbflrsviigen: Bordlagt tills viidret tillAter

asfaltering.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen 15: Arendet bevakas.
15: 10:194 Utbyte av slitna skyltar: Den kvarvarande 50 skylten ?ir nu utbytt.

Arendet stiings.
15: 1 1 :200 Reline av dagvattenledning: De sprickor som hittats i den nya

"strumpan" kommer lagas si fort flodet i ledningen minskat. Arbetet
med att laga sprickorna 5r av betydligt mindre karaktiir tin de som
genomforts tidigare. Nya versioner av avtalen har inkommit och gis
igenom. Tidigare versioner har granskats av REVs jurister och dessa
har meddelat atI de inte kan se nigra konstigheter i dessa samt att de
inte ska behcivas n6got stiimmobeslut ftir dessa. Nigra mindre frigor
om avtalen uppkommer och Tommy kontaktar Vzirmdd kommun
angiende dessa.

76:02:204 Asbest bearbetning: Roel har vant i kontakt med Viirmdd kommun,
det finns ingen liimplig information om asbest bearbetning som vi kan
anvandaoss av. Arendet stiings.

16:03:208 Besvara mail ang. tillgiingligheten av protokoll pi hemsidan: Roel
har nu besvarat mailet, iirendet stZings.

16:03'209 Besvara 2CI15-124 triidfiillning i Blflsippeparken: Vi inv?intar iirende
14:46:069.

16:03:210 Besvara 2015-124 trtidfiillning Blflbiirsviigen: Vi inviintar tirende
14:06:059.

16:03:214 Triidfiillning mellan Smultronviigen och llemmesta Dalviig: Vi
inviintar iirende 14:46:069.

16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget nytt.
16:03:2I9 Dagvattenledning Mellanviigen: }.{ya versioner av avtalen har

inkommit och gis igenom. Tidigare versioner har granskats av REVs
jurister och dessa har meddel at att de inte kan se nigra konstigheter i
dessa samt att de inte ska behovas n6got stiimrnobeslut ftjr dessa. Nigra
mindre frigor om avtalen uppkommer och Tommy kontaktar Viirmd<i
kommun angi.ende dessa.

16:04:221 Z-Sniglarna utvdrdering: Inget nytt.
16:04:222 Renovering container: Viidret till6ter inte detta just nu.
16:04.223 Schaktmassor Backvflgen: Schaktmassorna iir nu borta iirendet stiings.
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16:05:224 Parkerad bil Centrumvflgen: Inget nytt.
16:05:225 Pikiird stolpe Dalstugan: Vi viintar pA tjiillossningen ftir att kunna

slutfora detta.
16:05:226 Kupolbrunnar pi iingarna vid Dalstugan: Viirmdo kommun har

meddelat att nar vi har en plan ft)r genomfcirandet ska kontakta Viirmdri
kommun innan vi piborjar arbetet.

16:05:227 Ffl ktird pollare: Inget nytt.
16:05:228 Information orn vflgavgiften tili hemsidan: Inget nytt.
16:06:229 Reparation av lampa L138 och LL20: LampaLI2}har h6llits under

uppsikt men inga fel har hittats, vi fortsatter h6lla lampan under uppsikt
men stiinger denna dei av iirendet. Fcir lampa L138 tar Markus fram
alternativ for ombyggnad till LED om problemen kvarstir, lampan iir
dock utbytt.

16:06:230 Besvara 20\6-028 Gemensamt rniite med Kolvikssamf?illighet: Inget
nytt.

16:06:231 Obehiirig trafik pfr Vitsippevf,gere: Inget nytt.
ft:46:232 Offertfiirfrigan riinande sopning: Vi inviintar offert frin ytterligare

en leverantor.
16:06:233 Underlag fiir offertfilrfrAgan riirande klippning: Inget n1tt.
16:06:234 Sanering av klotter: inget nytt.
16:06:235 Dokumentation: Markus tar fram forslag pi dokumentation.
16:06:236 Dokument tiXl Revisorerna: Inset nytt.

10. Hemsidan
a. Inget fanns att ta upp.

11. Ovriga frflgor
a. Inget fanns att ta upp.

12. Niista miite
201 6-04-25 I 9:00 Styrelsemote
2015-05 -1 6 1 9:00 Stvrelsemote

13. Miitets avslutande
Ordforande tackade samtlisa deltasare for visat intresse och avslutade motet.

Vid protokollet

Ordforande
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