
HemmeQtu
Jvf

Dokument: Styrelseprotokoll I -5/ I 6:09

Protokoll fran Styrelsemote

Hemmesta Sddra Vegforening
org nr: 717903-8000

Niir"varande: Tommy Ahlsved. Markus Aggefbrs. Lars-Gunnar Axelsson. Britt-Marie
Rasmussen och Roel Lammers.

Miitesdatum: 2016-05- I 6

l. Miitets iippnande
OrdforandeTommy Ahlsved hiilsade samtliga vtilkomna.

Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordforande Tommy Ahlsr,ed enligt stadgar.

Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Agsefbrs.

4. Godkiinnande al' fiiredragningslista
Motet beslutade uodkanna foredrasninsslistan.

5. Inkomna skrivelser
a. 2016-101 Onskemil om larthinder Centrumviigen besvarat av 2016-1 14. de

farlhinder vi har kommer llyttas runt i omridet och vi har noterat onskemilet.
b. 2016-102 FrAga om f'arthindren pi Hemmesta Dalviig tir vtigforeningens.

Besvarat av 201 6- 1 03. dessa tillhor viigf-oreningen.
c. 2016-105 Friga om kontaktuppgilier till markiigaren av Hemmesta 10:3 1 5.

Besvarat av 201 6- I 06. Vi saknar uppgifier om marktigaren men undersoker
detta och iterkommer. Arende 16:07:238.

d. 2016-11 1 Onskan om linjem6lning samt triidf?illning vid Blisippeparken.
Besvarat av 2016-l12.linjemdlning iir planerad innan sommaren vad det giiller
triidfbllning si pigir fbrtf-arande diskussionen med kommunen (14:06:069).

Arende 1608'242.
e. 2016-115 Forfi6gan om stdmmoprotokoll frin stiimman2014 fiAn Viirmdo

kommun. 'fon-rmy skickar over detta. rirende l5: 1 1 :200 samt I 6:03:219.
f . 201 6- 1 I 6 Viirmdo kornmun onskar ta fram avtal som ska ligga till grund for

kommande ansokan om ledningsrritt inom iiven fastigheten Hemmesta 10:84.

Ingen itgard behovs fian styrelsen fbr tillfiillet men ett tirende (16:09:254)

skapas.
g. 2016-117 Svar fiin REV drir man meddelar att REVs uppfattning iir att

ledningsriitt upplits i en fastighet. S6dan rritt kan inte upplitas i en annan

rlittighet si som en gemensamhetsanliiggning. eftersom ledningsriitten beror

)

3.

Dokumentnummer
HSVF-000104

Version
l.l

I)atum
20r6-06-18

r l0I6 Ilcrl1nrcsta Sodrir Vaig,litrcning

Status
Godkiint

Sida -,.\,
l(5) ,' i,r i,

l
\JL".



HemmeQtu
Jvf

Dokument: Stvrelseorotokoll I 5/l 6:09

gemensamhetsanlZiggningen kriivs fbreningens till6telse men det zir inte
detsamma sorn att er-r rtittighet upplits i gemensamhetsanliiggningen. P.g.a.

detta gziller inte reglerna i 37.s eller 51S i SFI- utan styrelsen eller
firmatecknaren kan liimna den tillirtelse som behdvs. Hanteras i iirende
l5:l l:200 samt 16:03:219.

h. 2016-118 Nya avtalsfbrslag finns bilagda rorande den nya dagvattenledningen
i Centrumvrigen samt Ledningsriitt inom Hemmesta 10:315. Hanteras i iirende
1 5: 1 1 :200 samt 1 6:03:219.

i. 2016-119 Frdga om parkerad bil pA Centrumvligen. Skrivelsen rir besvarad av

2016-120 och hanteras iiirende 2016:05:224.

l.

2016-121 Friga nzir gropama efter relineningen pA iingarna liings Hemmesta
Dalviig kommer itgardas. Ton.rmy har med skrivelse 2016-122 meddelat att vi
stott pA om detta. Hor till iirende 15:1 I :200.
2016-123 Forfrigan om det iir niojligt att siitta upp fotbollsmfll pi iingen vid
Dalstugeparken. Roel undersoker mojligheterna. Arende 16:09:255. Mailet iir
besvarat av 2016-130.
2016-124 Viirmdo komrnun har flyttat pi dagvattenledningen vilket piverkar
bilaga 1B respektivc 3B i "Avtalet om tillfhlligt nyttjande" och
"Markupplitelseavtal ar,'seende VA-ledningar pi fastighet Hemmesta 10:31 5".
Arende I 6:03:21 9.

2016-125 Ett tack fian niirboende pl Hemmesta Dalviig fdr de f-arthindren som

upplevs srinka fbrten pa f'orbipasserande fordon. Aven f-elanmiilan av en brunn.
Mailet iir besvarat av 201 6-129 och Markus har ziven pratat med
fastighetsiigaren.
2016-126 Vattensamling utanfor fastighet. Markus besoker platsen och
besvarar rnailet. Arende 1 6:09:258.
2016-127 Onskernil om f'oriindrad placering av gupp samt hogre. Tanken med
guppen iir att de ska flyttas runt i omr6det. inliigget iir besvarat av 201 6- I 28.
2016-13 I Overenskommelsen" Viirmdo kommun bjuder in till mote angiende
samverkan mellan Viirmdo kommun och civilsamhiillet. Hur kan vi samverka
for biittre viilfbrd och livskvalitet kan vi fi en biittre samsyn kring
samhrillsutveckling. Fyra datum flnns Michael sammansttiller vilka frin
stvrelsen som kan delta samt anmiiler dessa. iirende 16:09:256.

p.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 19 490.05 kr
Nordea Sparkonto: 33 816.25 kr
SBAB Sparkonto: I 819 360.60 kr
Obetalda skulder: c.a. 15 000.00 kr

Det f'rnns fordringar 1-or llbernedkiggningen och transporter av ved och flis.

7. Vdgfogdens rapport
a. Limmat viigskylt
b. Ytterligare sanering av klisterrnrirken och skyltar har skett i omridet.
c. Ett flertal mindre potthal har lagats i omridet.
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d. SandlAdan i korsningen Centrumviigen - Akerbiirsviigen zir trasig och behover
itgardas, Markus ser over liimplig dtgiird. Arende 16:09:257.

e. Samtliga sopslckar fran stiiddagen rir nu omhdndefiagna.

8. Nya flrenden
a. Di viidret inte tilliit vaxning av lekplatserna under stiiddagen. las detta ut pi

extern entreprenor och rir nu genomfbn.
b. Tankar finns pA att infcirskaf-fb en grunduppsiittning av verktyg for att anviindas

vid stiiddasen. Roel tar liam t'orslag pa detta. Arende l6:09:259.

9. Arendeloggen
2:11 Nedgriivning av Fiber: Inget nytt.
2:12 Bullerplanket: Viirmdo kommun har skickat ut elektriker lbr att titta

pa nya belysningspunkter.
3:29 Motion: Vrilkommen skyltar: Nytt f'orslag finns Roel kontaktar

ler eruutcir.
3:33 Ovrig friga arsmiitet: virkestransporter: Inget nytt.
4:46 Lekparker: Inget nytt.
6:69 Uppdatering av skiitselplan fiir griinomriden: lnget nytt.
8:83 MirlningDalviigen-Centrumvf,gen:lngetnytt.
10:112 Dagvattenbrunnarna: Ingetnytt.
13:138 Diket Parkvf,gen 18-21: Inget nytt.
15:2:149 Refug mellanvfrgen: Arendet bordlagt.
15:3:162 Dubbla org.nr.: Inget nytt.
1 5:3: 1 63 Registrering av andelstal hos Lantmf,teriet: Inget nytt.
15:4:166 Verksamhetsplan: Inget nyt1.

15:5:170 Utmiitning Kronofogden: Nytt verksamhetsir iir kommande Michel
kontaktar kronofbgden.

15:7:178 Parkering pa miilade trottoarer: Inget nytt.
15:8:181 Cykelstiill vid vzigskiilet: Inget nytt.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen l5: Arendet bevakas.
15:1 1 :200 Reline av dagvattenledning: En f-orsta syn av marken kommer ske i

morgon.
16:03:209 Besvara 2015-l2l triidfiillning i Blisippeparken: Vi inviintar iirende

14:06:069.
l6:03:210 Besvara2015-124 trildf:illning Blibiirsvdgen: Vi inviintar tirende

14:06:069.
16:03:214 Triidfiillning mellan Smultronv:igen och Hemmesta Dalviig: Vi

inviintar iirendc 1 4:06:069.
l6:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget nytt.
16:03:219 Dagvattenledning Mellanv:igen: Vi har nu fitt svar fiin REV att

firmatecknare/styrelsen har ritt att signera dessa avtal se inkommen
skrivelse 2016-1 17. Diirmed beslutar styrelsen att godkiinna avtalen
bifogade i2016-118 med bilagor fiin 2016-059 och 2016-060 samt
enligt 2016-124 utbyte av bilaga I B respektive 3B i "Avtalet om
ti l lfhl l i gt n,n-'ttl ande " och " Markupplitel seavtal avseende VA-ledningar
pd tastighet [lemmesta 10:315". Styrelsen uppdrar till Tommy Ahlsved
att siqnera avtalen.
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16:04:221 Z-Sniglarna utvflrdering: Inget nytt.
16:04:222 Renovering container: [.ars-Gunnar inf-orskaffar I?irg och liimplig

takbekliidnad.
16:05:224 Parkerad bil Centrumvf,gen: Inget nytt.
16:05:226 Kupolbrunnar pi frngarna vid Dalstugan: Marken zir nu

iordninggiord. i ovrigt inget nytt.
16:05:227 Pii kiird pollare: Markus itgardar pollarna.
16:05:228 lnformation om vf,gavgiften till hemsidan: Inget nytt.
16:06:229 Reparation av lampa L138 och Ll20: Ett foretag vill siitta upp en

LED-arrnatur pA f-orsok i omridet utan kostnad vi stir dock for
uppstittningskostnaden. Styrelsen godkainner detta.

16:06:230 Besvara 2016-028 Gemensamt miite med Kolvikssamfiillighet: Inget
nr tt.

16:06:231 Obehiirig trafik pii Vitsippevdgen: lnget nytt.
1606233 Underlag fiir offertfiirl'rigan riirande klippning: lnget nytt.
1 6:06:235 Dokumentation: Inget nytt.
16:06:236 Dokument till Revisorerna: Vi viintar svar fiin SBAB.
l6:07:237 Besvara 2016-050 klippning av grf,s:'l'ommy rneddelar fiigestiillaren

att vi inte kornmer klippa detta oniride for tillfbllet.
1607.238 Triidfiillning Mellanviigen: Vi har nu f-itt kontaktuppgifier till Lax

och kan pAborja en dialog angiende f'orvaltningen av marken.
16:07:239 Stiiddag 20162 Stort tack till alla deltagare, stiiddagen rir nu avklarad

och omridet liar fitt ett stoft lyli. Dokument fbr minnesanteckningar
finns pi driven. samtliga fyller i sina tankar fi6n respektive omride.
Arendet stiings.

16:08:242 Triidfiillning Blisippevflgen: Det aktuella trzidet ska nu vara utmtirkt.
Vi inviintar zirende 14:06:069.

16:08:243 Fiillning av aspar Mellanvflgen: Vi har nu kontaktuppgifter till
markzigaren t'or Hernmesta l0:315. En forsta kontakt tas for att forsoka
f'A till en overenskommelse liknande den med Viirmdo kommun.

l6:08:244 P-fiirbud Tranbfrrsvdgen: Tommy har besvarat mailet 2016-107. Vi
lbrtsatter dock att observera problematiken.

16:08:245 Vildvuxet griinomride, Lingonvfrgen: Tommy har besvarat mailet
2016-108, samt efterfiigat ytterligare infbrmation. Vi har tiven besokt
liigestiillaren men inte fhtt kontakt.

16:08:246 Besvara frigor kring sandhiigar och farthinder: Tommy har
besvarat mailet 2016-109. Arendet starlgs.

16:08:247 Besvara frarga om tillstind fiir farthinder: Tommy har besvarat
mailet 2016- 104. Arendet stiings.

16:08:248 Inkomstdeklaration 2015: Inget nytt
16 08.249 Friga om farthinder pi Mellanviigen: I'ommy har besvarat mailet

2016-1 10. Arendet stings.
16:08:250 Frillning av gran Mellanvdgen: Vi avvaktar tirende 16:08:243.
16:08:252 Kopiera nycklar: Inget nytt.
16:08:253 Ny trafik-ii Backvf,gen: Inget nytt.

10. Hemsidan
a. lnget f-anns att ta upp.
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11. Ovriga frigor
a. Roel liigger upp infbrniation om omkiggningen av korsningen Hemmesta

Dalviig - Backviigen samt kommande ommAlning.

12. Ndsta miite
2016-06-1 3 1 9:00 Stvrelsemote
201 6-08-1 5 1 9:00 Styrelsemote
201 6-09-05 I 9:00 Stvrelsemdte

13. Miitets avslutande
Ordf'orande tackade samtliga deltagare fbr visat intresse och avslutade motet.

Vid protokollet .f usteras

t,
/',-tt '
Markus Aggefbrs
Sekreterare

Tornmy Ahlsved
Ordf-6rande
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