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Protokoll fran Styrelsemote

Hemmesta Sodra Vagfdrening
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved. Markus Aggefbrs. Lars-Gunnar Axelsson. Britt-Marie
Rasmussen. Roel Lammers och Fredrik Fantenbers..

Miitesdatum: 20 1 6-04-25

l. Miitets iippnande
Ordfbrande Tommv Ahlsved hiilsade samtliga vtilkomna.

2. Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordfbrande Tommv Ahlsved enligt stadgar.

3. Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Asqefors.

1. Godkiinnande av fiiredragningslista
Motet beslutade godkiinna foredragningslistan efier nigra mindre justeringar.

5. Inkomna skrivelser
Utover skrivelserna nedan har ett storre antal skrivelser inkommit rorande

diverse enklare fiigor sorn ei bedomts behova nAgot separat tirende. Dessa

skrivelser har besvarats men tas ej med i diarium och protokoll. Vidare har ett

antal inkon-rna skrivelser fiin Kronofbgden och offbrt for sopning registrerats

men tas ej rned i protokollet. dessa har hanterats i tidigare protokoll dock utan

att diarieforas.
a. 2016-063 Upprustning av lekparken Smultronet besvarat av 2016-065. Ett

zirende som parkeras skapas 16:08:241 .

b. 2016-0641 samband nted relineingen av dagvattenledningen i Centrumviigen

bildades sprickor i den nya strumpan vilka nu ska itgardas. fiin Viinndo
kommun.

c. 2016-066 Dagvattenanliiggningar i Hemmesta - Dagordning infor mdte kring
avtal med Viirmdo kommun.

d. 2016-067 Onskan onr liniemilning (hanteras itirende 14:0[t:083) och

triidfbllning Blisippeviigen i niirheten av Blisippeparken (nytt rirende

16:08:242. Markus rneddelar att vi inviintar kommande samtal med

markiigaren. Viirmdo kommun). Besvarat av 2016-073.
e. 2016-068 Fiillning av aspar Mellanviigen. Besvarat av 2016-069 och 2016-080.

Nytt iirende Tomm1' soker kontakt med marktigaren l6:08:243.
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f. 2016-070 Skotscl al gronomriden inom Hemmesta ga:3. Hemmesta sodra
viigfdrening. fiin Viirnido kommun. Hanteras under iirende 14:06:069.

g. 2016-072 Re: Virbrev Hemmesta Sodra Viigf-orening. ofl-ert. 'tillhor iirende
16:07:239.

h. 2016-07 5 Vattensamling Tranblirsvdgen, Hanteras under iirende I 5: I 0:1 91 .

i. 2016-076 Dagvattenanliiggningar i Hemmesta - Riskanalys, Vzirmdo kommun.
Hanteras under tirende 1 6:03:21 9.

.i. 2016-077 Dagvattenanliiggningar i l{emmesta - Riskanalys. Vtirmdo kommun.
Hanteras under rirende 16:03:219.

k. 2016-078 PAminnelse orn avverkning av aspar Besvarat av 2016-080. Arende
16:07:238.

l. 2016-081 Friga om underskrifter samt vidimerade kopior. Viirmdo kommun.
Hanteras under tirende 1 5: 1 1 :200 och I 6:03:219.

m. 2016-083 Friga om underskrifier samt vidimerade kopior. Viirmdo kommun.
Hanteras under rirendc I 5: 1 1 :200 och 1 6:03:219.

n. 2016-085 P-16rbud veirrdplan Tranbrirsviigen. FrAgestiillaren efierfrigar P-

forbud pi den ostra vrindplanen av Tranbiirsvzigen fdr att underliitta viindning
av fbrdon. Styrelsen kommer bevaka problematiken for att kunna hitta en

liimplig itgard om nodvrindigt. Tommy meddelar liigestiillaren, iirende

16:08:244.
o. 2016-086 Vildvuxet gronornride Lingorrvrigen. Markus kontaktar

fiigestiillaren for att se om detta iir nigot som kan hanteras pi stiiddagen.

Arende l6:08:245.
p. 2016-087 FrAgor kring borttagning av sandhdgar. lagningar av gata och gula

tarlhinder. Tommy besvarar att sandhogarna kommer tas boft inom kort och si
riven reparationen av gatan. Vad det giiller de gula f-arthinder som for tillfbllet
ligger pi Hemmesta Dalviig sA iir detta viigforeningens. Arende l6:08:246.

q. 2016-088 Frigestiillaren ifiigasiitter om det kriivs tillstind fbr de farthinder
som idag finns placerade pi Hemmesta Dalviig. Tommy meddelar att sA inte tir
fallet. Arende 1 6:08:247.

r. 2016-089 Inkomstdeklaration har inkommit Michael skickar in denna och

hrinvisar till att fbreningen inte rir att anse som skattesubjekt. Arende
l6:08:248.

s. 2016-090 lrrAga om f'arrhinder dven till Mellanvrigen. Tommy meddelar att

tanken ar att de farthinder som idag ligger pi Hemmesta Dalviig kommer
flyttas runt i omridet. Arende 16:08:249.

t. 2016-091 Frdgestiillaren vill 1a ner en gran strax utanf'or tomtgriinsen. Tommy
meddelar frAgestiillaren att vi kommer besoka platsen och att man i dagsliiget
iiven behover fi klartecken fiAn tnarkiigaren. Arende 16:08:250.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 58 642.29 kr
Nordea Sparkonto: 33 816"25 kr
SBAB Sparkonto: I 819 360.60 kr
Obetalda skulder: 41 201.7 4 kr

Det finns fordringar fijr lrbernedliiggningen och transporter av ved och flis.
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7. Viigfogdens rapport
a. Fyllt pi med grus i de gropar som Vrirn-rdo kommun i dagsliiget har i omridet.
b. Ytterligare sanering av klotter och klistermzirken har skett i omr6det.

8. Nya f,renden
a. Den gamla oljetanken i bcirlan av Vitsippevzigen behover besiktigas for att

utreda om den utgor nAgot rniliohot samt om det iir mojligt att ta bort denna.
Ett iirende 16:08:251 skapas fbr detta och parkeras.

b. Beslut tas att kopiera upp ytterligare nycklar till containern f-or att ytterligare
oka nyttan av denna. Markus kopierar upp och fdrdelar nycklar zirende
l6:08:252.

c. For att minska risken f-or olyckor vid utfarlen fi6n gingviigen till Backvtigen
beslutas kopa in ytterligare en trallk-o liknande de som idag finns pA

Centrumveigen och Blisippeviigen. Markus koper in iirende 16:08:253.
d. I samrAd med entreprentjren har beslutats att en storre omliiggning av asfalten i

korsningen Backvzigen- I {emmesta Dalviig ska genomfbras. Kostnaden fbr
detta uppskattas till cirka 140 000 kr och tas fiin underhAllsfbnden.

9. Arendeloggen
2:11 Nedgrflvning av Fiber: Tommy har pratat rned Skanova som vill fa till

en besiktning. Skanova har fAtt kontonummer for att siitta in
erszittningen pi.

2:12 Bullerplanket: Lars-Gunnar har mailat med kommunen angAende

belysningen. Kommunen har nu meddelat att iirendet finns med pi att
gora listan.

3:29 Motion: Viilkommen skyltar: Inget nytt.
3:33 Ovrig friga irsmiitet: virkestransporter: Inget nytt.
4:46 Lekparker: Inget nytt.
6:69 Uppdatering av skiitselplan fiir griinomriden: Vi har nu f6tt svar

frin kommunen 2016-070.lnneborden av skrivelsen ger oss ratten att
genomfora normal skotsel av grdnomriden men liimnar oppet fbr att
ytterligare 6sikter kan behova ir-rhzimtas fiin kommunens bygg och
miljoavdelning" Markus kontaktar Ziven dessa.

8:83 Milning Dalviigen-Centrumvf,gen: MAlningen kommer ske innan
sommaren.

8:100 Trasigdagvattenbrunn gingviigen Blibiirsvf,gen-Skf,rgiirdsvf,gen:
Asfalten rir nu itgiirdad och iirendet stzings.

10:112 Dagvattenbrunnarna: Ingetnytt.
13:138 Diket Parkvf,gen 18-24: Tommy kontaktar leverantor.
15:2:149 Refug mellanvf,gen: Arendet bordlagt.
15:3:162 Dubbla org.nr.: Inget nytt.
15:3:163 Registrering av andelstal hos Lantmf,teriet: Inget nytt.
15:4:166 Verksamhetsplan: Inget nytt.
l5:5:170 Utmiitning Kronofogden: Vi har nu fitt ersiittning frin Kronofbgden.

Tyviirr har ersiittningen trillat ut ytlerligare en gAng. Michael kontaktar
Kronofbgden ang6ende detta.

15:5:171 Uppgriivd trottoar: Asfalten Zir nu Atgiirdad och iirendet stiings.
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I 5:7: 1 78

1 5:8: 1 81

15:10:191

15:10:193
15:ll:200

16:03:209

I 6:03:210

1603:214

16:03:21 8
16:03:219

l6:04.221
l6:04:222
l6:05:221
l6:05:225
l6:05:226

l6:05:227
16:05:228
l6:06:229
16:06:230

l6:06:231
16:06:232

l6:06:233
16:06:234
16:06:235
16:06:236

Parkering pi milade trottoarer: Vi har nu pratat med ytterligare
nAgra men det kl'arstir lbrtlarande ett fital.
Cykelstiill vid vflgskiilet: Inget nytt.
Vattensamling Tranbfrrsvfrgen: Asfalten iir nu itgtirdad och rirendet
strings.

Grop utanfiir Centrumviigen l5: Arendet bevakas.
Reline av dagv"attenledning: Tommy och Markus har deltagit i ett
mote med Viirmdo kommun drir man gick igenon'r avtalen. Vi ser inga
konstigheter rned avtalen men en fiaga om l,ira firmatecknare har riitt
att skriva pi dessa avtal fiamlbrs frdn kommunen. Markus har skickat
fiagan till RFrV f-6r att klargora vem som kan och f-6r signera avtalen
och vdntar svar.
Besvara 2015-121 triidfiillning i Blisippeparken : V i inviintar iirende
14:06:069.
Besvara 201 5-121 triidfiillning Blibiirsvf, gen: Vi invzintar iirende
14:06:069.
Triidfiillning mellan Smultronvigen och Hemmesta Dalviig: Vi
invzintar rirende I 4:06:069.
Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget nytt.
Dagvattenledning Mellanviigen: Tommy och Markus har deltagit i ett
mote med Viirnido kommun diir man gick igenom avtalen. Vi ser inga
konstigheter med avtalen men en friga om vira firmatecknare har riitt
att skriva pd dessa avtal fiamf'ors fi6n kommunen. Markus har skickat
fiAgan till REV lbr att klargora vem som kan och f6r signera avtalen
och vdntar svar.
I fbrarbetet inf'or kommande utbyggnad av ny dagvattenledning i

Centrumvzigen kommer Viinndo kommun genomf-ora provbonningar
1'or att undersiika markf-orhil landena.
Z-Sniglarna utvdrdering: Inget nytt.
Renovering container: Milning tas med pA stiiddagen.
Parkerad bil Centrumvf,gen: Inget nytt.
Pikiird stolpe Dalstugan: Stolpen iir nu itgiirdad och zirendet strings.

Kupolbrunnar pi dngarna vid Dalstugan: Vi avvaktar hur Viirmdo
kommun trinker slutf'ora markarbetena pi platsen innan vi tittar pA en
losning 1-or detta.
Pi ktird pollare: Inget nyt1.
Information om vflgavgiften till hemsidan: Inget nytt.
Reparation av lampa L138 och Ll20: Inget nytt.
Besvara 2016-028 Gemensamt miite med Kolvikssamfiillighet: Inget
nytt.
Obehiirig trafik pi Vitsippevdgen: Inget nytt.
Offertfiirfrdgan riirande sopning: Sopningen Zir nu genomfbrd.
Arendet stiings.
Underlag fiir offertfiirfrigan riirande klippning: Inget nytt.
Sanering av klotter: Klottret dr nu sanerat. rirendet stiings.
Dokumentation: Inget nytt.
Dokument till Revisorerna: Inget nytt angiende forpliktelser. Nordea
har en losning f'or detta iterstir att prata med SBAB.

Dokumentnur-nmer
HSVF-000 r0 r

Version
l.l

Datum Status
2016-06-06 Godkiint

lrt lt' | 1r111111g;1;1 \irdrir Vli:.rliirtrtirtg

Sida
4(5)-I't..

x

Y '''



HemmeQtu
Jvf

Dokument: Stvrelseorotokoll I 5/l 6:08

16:07:237 Besvara 2016-050 klipning av grfls: Inget nytt.
16:07:238 Triidfiillning Mellanvdgen: Mailet rir nu besvarat.
16:07:239 Stiiddag 2016: VArbrevet med inbjudan till stiiddagen zir nu delvis

utdelat. Lars-Gunnar ansvarar fdr ink6p. Ansvariga f-or respektive
omrade utscs.

16:07:240 Dagvattenanslutning Mellanviigen: Infbrmation om att det. i
samband med r.redgrrivningen av den nya dagvattenledningen. iir mojligt
att ansluta s.in lastighet ti11 kommunens dagvattensystem finns med i
vdrbrevet. Arendet strinss.

10. Hemsidan
a. Inget fanns att ta upp.

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

12. Niista miite
201 6-05-1 6 I 9:00 Stvrelsemote

13. Miitets avslutande
Ordf'orande tackade sanitliga deltagare f'or visat intresse och avslutade motet.

Vid protokollet .lusteras

/,l. /, .
Markus Aggefors
Sekreterare

Tommy Ahlsved
Ordforande
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