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Protokol I frdrn Styrelsemote

Hemmesta Sodra Vegforening
org.nr: 7'17903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Lars-Gunnar Axelsson, Michael Axelsson
och Roel Lammers.

Miitesdatu mz 201 6-06 -13

1. Miitets iippnande
Ordforande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

2.

Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordforande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3.

Val av miitessekreterare
Mdtet valde Markus Aggefors.

4.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Motet beslutade godklinna fdredragningslistan.

5.

Inkomna skrivelser

a.

b.

c.
d.
e.

f.
g.

h.
i.

2016-132 Fdrtydligande om vilket gronomride som iirendet 16:08:245 se
iirendeloggen nedan.
2016-133 Ftirfrigan om protokoll frin Viirmdd kommun. Hanteras under
iirende 15: 1 1 :200 och 16:03:219.
2016-135 Svar pi vir frhga om m61, Vrirmd<i IF, Roel hiller fortsatt kontakt
med Viirmd<i IF iirende 16:09:255.
2016-136 Protokoll frin syn efter reliningen hanteras under iirende 15:II:200.
2016-139 Meddelande frin Viirmdo kommun att de iir ndjda med det protokoll
som skickades in (2016-138).
2016-140 Meddelande frin Viirmdo kommun att2 av 3 protokoll gir iviig med
posten 2016-05-24. Hanteras under iirende 15: I 1 :200 och 16:03:219.
2016-14I Friga om niir omltiggning av Bygdeviigen planeras. Tommy
meddelar frigestiillaren att vi i dag inte ser nigot behov av omliiggning av
Bygdeviigen. Arende 16:10:260.
2016-142 Meddelande att tjiinsteskrivelse och rapport frin itgdrdsvalsstudien
nu finns tillgeinglig. Roel gdr ett inltigg om detta pi hemsidan, iirende
16:10:261.
2016-143 Fr6ga om orangea kryss pi Centrumviigen samt om de gula
farthindren iir sodkiinda. Se vidare inkommen skrivelse 2016-152.
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J.

k.

t.

m.

n.

o.

p.
q.
T.

6,

2016-144 Minga parkerade bilar pi Vitsippeviigen. Besvarat av 2016-159.
Styrelsen diskuterar frhgan men ser idag inget behov av att f<irbjuda parkering
pA berort v?igavsnitt. Tommy meddelar frigesttillaren. Arende 16:10:262.
20 | 6 - | 4 5 Kontakt forfr6gan frfln Kalvsviks samftillighetsfcirening. Tommy
meddelar attvr garna ser ett informationsutbyte, tas med i samma iirende
(I 6 :0 6 :23 0) som liknande fr tryan med Kolviks samftilli ghet.
2016-147 Bekriiftelse frin Kronofogden om iterkallelse av m61. Hanteras
under iirende 1 5 :05 : 1 70.
2016-148 Kvarvarande rishdgar efter stiiddagen Samtliga rishogar efter
stiiddagen ska nu vara omhiindertagna och Tommy har meddelat frigestiillaren
2016-158.
2016-150 Piminnelse om onskemhl atlta ner triid pA Kvarnbacken for att ge
mer sol fdr fastigheterna pi Backviigen. Styrelsen har tyvan inte noterat
tidigare inskickad skrivelse, ett nytt iirende skapas fiir detta 16:10:274. Markus
besvarar mailet och informerar om virt iirende 14:06:069.
2016-152 Friga om orangea kryss pi Centrumviigen samt gula farthinder.
Tommy har besvarat fr6gan 2016-153.
2016-154 Friga om farthinder pA Parkviigen. Fr6gan iir besvarad 2016-155.
2016-156 Friga om klippning av angarna liings med Hemmesta Dalviig fr6n
Backviigen och soder ut.
2016-16I P6skrivet av taI: Ar,'tal om tillftilligt nyttjande. Hanteras under iirende
15: 1 1 :200 och 16:03:219.
2016-162 Piskrivet av taI: Avtal om drift och underhill. Hanteras under iirende
15: 1 I :200 och 16:03:219.

Ekonomisk rapport

a.

Saldon
Nordea
Nordea

PlusGirot:

7 885,18 kr

Sparkonto: 33 816,25kr
SBAB Sparkonto: 1 819 360,60 kr

Obetalda

skulder:

ca 8 000,00

kr

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

7.

Viigfogdens rapport
a. Griisklippning pA ett flertal stiillen i omridet.
b. Riitat upp viignamnsskylten vid viindplanen pi BlAsippeviigen
c. Bestiillt 3 st. A-1S galler (6 835 kr) for att ersiitta spruckna pA Hemmesta
Dalviig (DB023, D8024 samt DB025).
d. Sandl6dan i korsningen Centrumviigen - Akerbiirsviigen iir trasig och behover
itgiirdas, Markus ser over kimplig tfigiird. Arende 16:09:257.
e. Samtliga sopslickar frin stiiddagen iir nu omhiindertagna.
f. Ytterligare en dagvattenbrunn iir funnen vid vtindplanen pi Slfinbiirsvtigen och
2ir nu inford i vir karta och forteckning <iver dagvattenbrunnar (DB139).

8.

Nya f,renden
a. Tommy har blivit kontaktad av en boende som iiven tidigare 6r skott om
planteringen i korsningen Hemmesta Dalvtig - Mellanvtigen pi ett foftraffligt
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b.

siitt. Styrelsen beviljar att fr6gestiillaren inkommer med kvitton av ett viirde av
qpp till 1 000 kr fcir viixter och liknande. Tommy meddelar frigesttillaren.
Arsmotet, planeringen infrir irsm<itet iir nu i fullging och fciljande tirenden
oppnas:

c.

9.

16:10:263 Ordftirande till stiimman, Michael kontaktar ordforande fr6n
foregiende 6r.
16:10:264 Bokning av lokal, Tommy preliminiir bokar lokalen.
16:10:265 Valberedningen, Tommy kontaktar ledamdter och suppleanter ftir
att stiimma av intresset inftir kommande 6r samt kontaktar valberedningen.
16:10:266 Kallelse till stiimman, Markus tar fram ett fdrslag pl kallelse.
16:10:267 Forvaltningsberiittelse till stiimman, Tommy skickar ut ftirslag for
granskning och samlar sedan in underskrifter infor kommande revision.
16:10:268 Bokslut till stiimman, Michael tar fram bokslut.
16:10:269 Utgifts och inkomststat, Michael tar fram forslag pi utgift och
inkomststat till kommande mote.
| 6 : | 0 :27 0 Debiteringsliingd, Michael tar fr am debiteringsltingd.
16:10:27I Revisionsberiittelse, Michael hiller kontakten med vira revisorer.
16:10:272 Framstiillning av disponering av resultat, Michael tar fram ft)rslag
pA framstiillan av disponering av resultatet for ga:4 och ga: 13.
16:10:273 Hemsidan for stiimman, Roel lligger till 2015 ars Srsmotesprotokoll
pi protokoll sidan med liink (B) till 2015 6rs A:rsstiimmosida. Sidan Arsstiimma
uppdateras med preliminiirt datum for stiimman samt sista datum lor
inliimnande av motioner.
Nytt lirende skapas (16:10'275) for den omliiggning som kommer ske av
korsningen Hemmesta Dalvlig - Backvligen. I samrid med entreprenoren och
Viirmdo kommun har per capsulam (2016-06-10 fysiskt mcite med LarsGunnar Axelsson, Markus Aggefors, Michael Axelsson och Roel Lammers
samt senare telefon kontakt mellan Lars-Gunnar och Tommy Ahlsved. BrittMarie Rasmussen var ej tillgiinglig.) beslutats att iiven byta ut nhgra av de
nedstigningsbrunnar som finns i korsningen. Viirmdo kommun stir for nya
brunnar och vi for arbetskostnaden. Aven omridet som liiggs om utokas och
diirmed iiven priset som nu beriiknas uppge till ca 230 000 k.

Arendeloggen

2:II

2:I2
3:29
3:33
4:46
6:69

Nedgriivning av Fiber: Slutbesiktning av fiberarbetena iir planerad till
den1716.

Bullerplanket:YtterligarebelysningspunkterpAdenkvarvarande
delen av bullerplanket iir nu pi viig upp.
Motion: Viilkommen skyltar: Markus l2imnar over kontaktuppgifter

till Roel.
6vrig friga irsmiitet: virkestransporter: Fakturan iir nu skickad.
Lekparker: Inget nytt.
Uppdatering av sktitselplan fiir griinomriden: Markus har nu pralat
med bygg och milj<iavdelning pi Vtirmdo kommun som inte ser nigra
ytterligare hinder efter overenskommelsen med markforvaltaren. Dock
p6talas vikten av att inhtimta synpunkter tiven frin tredjeman. Markus
tar fram Mall for granneintyg och dokumenterar ett forslag pi rutin
krins onskemAl om triidf;illnins.
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8:83
I0:lI2

13:138
I5:2:I49
15:3:162
15:3:163
T5:4:166
15:5:170

l5:7:I78
15:8:181

MilningDalviigen-Centrumviigen: Linjemilningenplaneras p6b<irjas
veckan efter midsommar och kostnaden ftir detta beriiknas till ca
100 000 kr.

Dagvattenbrunnarna: Relita har nu ifier varit i omridet och sugit
nhgra av de kvarvarande dagvattenbrunnarna. DB007 har grtivts fram
ftir att mojliggdra kommande sugning. Markus skickar civer karta ftir
kommande undersokning av DB113.
Diket Parkviigen 18-242Inget nytt.
Refug mellanviigen: Arendet bordlagt.
Dubbla org.nr.: Inget nytt.
Registrering av andelstal hos Lantmiiteriet: Inget nytt.
Verksamhetsplan: Arbetet med planen p6gir.
Utmiitning Kronofogden: Felaktigt utbetalda pengar lir nu iterbetalda
och vi har iiven f6tt bekraftelse pi iterkallelsen av det felaktigt
uppstartade m6let (20 I 6 - I 47} Arendet stiings.
Parkering pfl milade trottoarer: Inget n1tt.
Cykelstiill vid viigskiilet: Vi har pratat med entreprenor som ska titta

pi

detta.

15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen 15: Arendet bevakas.
15: 1 1 :200 Reline av dagvattenledning: En ftjrsta syn av marken efter
relineningen har skett protokoll frin detta finns i skrivelse 2016-136.
Vlirmdo kommun har efterfrigat kopior pi protokoll for att biliigga
kommande attal, dessa iir nu overskickade till kommunen. Vi har nu
skrivit pi dessa ar,tal och vi har nu iiven 6ter erh611it 2 av 3 piskrivna
artal (Tillftilligt nyttjande,2016-161 samt drift och underhill, 2016162).

16:03:209 Besvara 2015-124 triidfiillning i BlAsippeparken: Vi invtintar iirende
14:06:069.
16:03:210 Besvara 2015-145 triidfiillning Blibiirsviigen: Vi inviintar iirende
14:06:069.
16:03:214 Triidfiillning mellan Smultronviigen och Hemmesta Dalviig: Vi
inviintar iirende | 4 :06:069 .
16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget nytt.
I 6 :03 :21 9 D a gvattenlednin g Mellanvii gen : Viirmdci kommun har eft erfrigat
kopior pi protokoll for att biliigga kommande avtaI, dessa iir nu
overskickade till kommunen. Vi har nu skrivit pi dessa ar,tal och vi har
nu iiven iter erhillit2 av 3 pAskrivna avtal (Tillftilligt nyttjande,2016161 samt drift och underhill, 2016-162).
16:04:22I Z-Sniglarna utviirdering: Ytterli gare 2 Z-Sniglar iir bestiillda och
beriiknas levereras under vecka 24. Arendet stiings.
16:04:222 Renovering container: Inget nytt.
16:05:224 Parkerad bil Centrumviigen: Fordons[garen iir nu kontaktad och har
lovat flytta bilen.
16:05:226 Kupolbrunnar pi iingarna vid Dalstugan: Vi tn lfier upp detta
lirende

till

h<]sten.

16:05:227 Pi kiird pollare: Pollama tir nu utbytta. Arendet sttings.
16:05:228 Information om viigavgiften till hemsidan: Inget nytt.
16:06:229 Reparation av lampa L138 och L120: Inget nytt.
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:230 Besvara 2016-028 Gemensamt mtite med Kolvikssamfiillighet:
Aven Kalvsviks samftillighetsforening har visat intresse av atttrliffas
fcir att utby.ta erfarenheter.

16:06:231 Obehiirig trafik pi Vitsippeviigen: Vi inviintar skolstarten.
l6:06'233 Underlag fiir offertfiirfrflgan riirande klippning: Arbetet med
karlunderlaget ar piborjat med arbete kvarst8r.
16:06:235 Dokumentation: Tommy har pi bcirjat arbetsordningen och skickar ut
forslag.
16:06:236 Dokument till Revisorerna: Instruktion om att Engagemangsbesked
ska skickas till revisor tas med i arbetsordningen Tommy uppdaterar
denna.

16:07:237 Besvara 2016-050 klippning av griis: Tommy Har meddelat
frigestiillaren, iirendet stiings.
16:07 :238 Triidfiillning Mellanviigen: Inget nytt.
16:08:242 Triidfiillning Blisippeviigen: Det aktuellatradet ska nu vara utmiirkt.
Vi inviintar iirende 14:06:069.
16:08:243 Fiillning av aspar Mellanviigen: Vi har nu kontaktuppgifter till
markiigaren for Hemmesta 1 0:3 1 5 . En frjrsta kontakt tas ftjr att forscika
fA till en overenskommelse liknande den med Viirmdo kommun.
16:08:244 P-fiirbud Tranbiirsviigen: Styrelsen kan i dagslliget inte se n6got
behov av ltterligare Atgiirder pA den berorda platsen, iirendet stiings.
16:08:245 Vildvuxet grtinomrflde, Lingonviigen: Vi har nu fitt utfdrligare
beskrivning av frAgestiillaren vilket omride det handlar om. Vi har tiven
ytterligare nigra ginger besokt adressen dock utan resultat. Det
aktuella omridet rojdes under stiiddagen och ytterligare r<ijning av sly
samt utjlimning av marken kommer unders<ikas ftjr att senare kunna
mojliggora klippning. Arendet stiings.
16:08:248 Inkomstdeklaration 2015 : Inget nltt
16:08:250 Fiillning av gran Mellanviigen: Vi avvaktar iirende 16:08:243.
16:08:252 Kopiera nycklar: En ftirsta nyckel Zir kopierad och fungerar (osiikerhet
fanns om 2imnet var tillriickligt likt originalet), ytterligare nycklar ska
nu kopieras.
16:08:253 Ny trafik-ii Backviigen: Inget nytt.
16:09:254 Ledningsr?itt pi Hemmesta 10:84: Ingen ytterligare information har
inkommit fr6n Viirmd<i kommun.
16:09:255 Fotbollsmfll: Vi har nu fitt besked om att det kan finnas 2 7-manna
mil tillgiingliga inom nhgr a veckor.
16:09:256 Overenskommelsen: Michael och Tommy har nu deltagit i motet,
iirendet sttings.
16:09'257 Trasig sandlida: Inget nytt.
16:09:258 Vattensamling Vitsippeviigen: Vi har nu besdkt adressen och kommer
ta upp problemet vid kommande slutbesiktning av fibern.
I 6:09 :259 Grunduppsiittning verktyg: Inget nytt.
10. Hemsidan

a.

Inget fanns att ta upp utover det nya iirendet nya 16:10:213 se kapitel 8
punkten b ovan.
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I
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Ovriga frflgor

a.

Inget farurs atttaupp.

12. Niista miite

2016-08-i 5 1 9:00 Styrelsemcite
201 6-09-05 1 9:00 Styrelsemdte
201 6-09 -26 1 8 : 3 0 Preliminiirt datum ftir irsmotet
13.

Miitets avslutande
Ordfcirande tackade samtliga deltagare ftir visat intresse och avslutade motet.

Vid protokollet

Markus A

Tommy
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