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Protokoll frAn Styrelsemdte
Hemmesta SOdra Vagforening
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Lars-Gunnar Axelsson, Michael Axelsson
och Britt-Marie Rasmussen.
Miitesdatum:

1.

20 1 6-08-

1

5

Miitets tippnande
Ordforande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

2.

Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordforande Tommy Ahlsved enligt stadgar'

3.

Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Aggefors.

4.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Mdtet be slutade godkiinna fdredragningsli stan'

5.

Inkomna skrivelser

a.
b.
c.

d.
e.

f.

2016-163 Meddelande att tredje avtalet (Markupplstelseavtal avseende VALedningar pi fastigheten Hemmesta 10:315) frin Viirmdo kommun iir skickat.
Besvarat av 2016-179.
2016-164 Vatten samling pi Tranbiirsvtigen efter fiberdragningen. Frigan har
tagits med i slutbesiktningen, besvarat av 2016-165.
2016-166 Triid och buskar inkriiktar pi en fastighet pA Akerbiirsviigen,
buskarna tir nu borttagna betrtiffande triidet beslutas detta tas ned i enlighet
med dokumentet HSVF-000112 version 1.3. Mailet iir muntligen besvarat och
ett n1.tt iirende (16:11 :276) }ppnas for ftillningen av trtidet.
20 | 6 - I 67 Markupplitel seavtal avseende VA-Lednin gar ph fasti gheten
Hemmesta 10:315, Piskrivet original. Hanteras under tirende 15:11:200 och
16:03:219.
2016-168 Motion ang6ende renovering av lekparken Smultronet mellan
Tranblirsviigen och Smultronvligen. Motionen kommer tas med pi kommande
stamma. Besvarad av 2016-169. Markus tar fram ett betiinkande kring
motionen med renoveringsforslag, iirende |6:11:277 '
2076-170,2016-l72Frflga frin Viirmdd kommun om iigande forhillanden for
stolpe med sambyggnad mellan belysning, telefon och el. Besvarat av 2076171 och 2016-113.
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2016-IT4Information till hemsidan frin Viirmd<j kommun angAende
kommande arbeten med dagvattnet i Mellanviigen och i det nya
fordrojningsdiket. Hanteras under iirende 1 5 : 1 1 :200 samt 1 6:03 :2 1 9.
h. 2016-175 AvtalsftirslagfrhnViirmdd kommun angiende kommande ansokan
om ledningsriitt for resterande delar av Hemmesta ga:4.Hanteras under iirende
16:09:254.
i. 2016-176 Jordgetingsbo hittat vid stigen i fortsattningen pi Centrumviigen,
Platsen Lir undersokt utan att vi hittat n8got bo, besvarat av 2016-177.
j. 2016-178 Reklam frAn Skogsstyrelsen "Har ni en plan for era grcinomr6den?",
hanteras under iirende 14:06:069.
k. 2016-180 Uppmaning frin Viirmdo kommun att anlagga ny brunn pi ?ingen
viister om Dalstugan samt fr6ga om status for stoppet i dagvattenledningen
under Hemmesta Dalviig i hdjd med Backviigen, hanteras under iirende
16:05:226.
1. 2016-181 Meddelande fr6n Viirmdo kommun att en anslutning saknas fdr
dagvatten ledningen under Hemmesta Dalvlig i hdjd med Backviigen, planeras
itgardas under vecka 31. Detta iir orsaken till oversvlimningen i korsningen
Hemmesta Dalviig - Backvtigen.
m. 2016-184 Tippning av triidgardsavfall i grrinomrlden. Det aktuella avfallet 2ir
nu bortf<irt och styrelsen har muntligen varit i kontakt med frSgestiillaren.

6.

Ekonomisk rapport

a.

Saldon
Nordea
Nordea

PlusGirot:

SBAB

Sparkonto:

Sparkonto:

Obetalda

skulder:

75 974,1I I{r
816,25 kr
| 419 360,601<r
ca 130 000,00 kr (inkluderar arvoden for 201512016)

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

7, Viigfogdens rapport
a. Klippt griis/buskar pi ett flertal sttillen i omridet.
b. Bytt ut galler pi dagvatten brunnarnaDB}23,DB}z4

c. Lagat soptunnan i Blflsippeparken.
d. Stopp i dagvatten brunnen D8018 Markus kontaktar
e.

f.

g.
h.
i.

j.
k.

entreprentir,

nltt

iirende

skapas (16:11'278).
Ytterligare 4 D agv attenbrunnar hittade DB 1 40, | 41, L42 och 1 43 infdrda

i

karta och register.
Parkerings forbudsskylten pA Bygdeviigen iir utbytt.
2 x extra tomning av soptunnan vid vtigskiilet
Tagit bort stubbar vid Smultronparken ftir att underllitta griisklippning
Sanerat mindre klotter pA Blisippeviigen, Klotter pi elskfipet i hojd med
Hemmesta Dalvlig 3 96r ej ta bort. Samma giiller iiven klotter pi
Marieberg sviigen. Markus kontaktar Vattenfall 2irende 1 6 : | | :27 9 .
Overasfalterad vattenavstiingning Tranbtirsvligen 16. Nytt 2irende fdr detta
skapas 16:1 1:280.
Z-smglarnahar nu forflyttats till nya positioner i omridet.
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8.

Nya iirenden
a. Tommy kontaktar v6r entreprendr fdr vinterunderhAll med fdrslag pi nytt avtal.
Nytt iirende 16: 1 1 :281.
b. Fiillning av trad vid tidigare transformator pA Centrumviigen. Styrelsen
beslutar att i enlighet med forslaget i HSVF-000112 v1.3 samla in granneintyg
och diirefter ta ner de berorda triiden. Nytt tirende 16:1I:282.

9. Arendeloggen

I4:02:0I1 Nedgriivning av Fiber: Slutbesiktning

av fiberarbetena iir genomfcird

och vi viintar pA protokollforslag.

I4:02:0I2 Bullerplanket: Lars-Gunnar kontaktar Viirmd<j kommun om den
saknade biten av bullerplanket i hojd med Niisviigen. St<iter tiven pi om
planema ftr ging-/cykel-viigen med den borttagna belysningsstolpen
vid hillplatsen Niiset.
14:03 029 Motion: Viilkommen skyltar: Vi behdver riittigheter for att trycka
kafian for viilkommen skyltama kostnaden f<ir detta iir 600 kr. Styrelsen
beslutar kopa in denna riittighet. Uppdras Ziven till Roel att klargora
vilka riittigheter vi har att t.ex. anviinda denna karta iiven pA hemsidan
och i utskick.
14:03:033 Ovrig friga irsmiitet: virkestransporter: Mellanskog som vi
forhandlat slitageersiittningen med har skickat vidare fakturan till
skogsiigaren. Skogsiigaren har i sin tur meddelat att de behover hantera
fakturan pi ett styrelsemcite vilket kommer ske tidigast efter sommaren
Michael bevakar iirendet.
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
14:06:069 Uppdatering av skiitselplan fiir griinomriden: Reklam fr6n
skogsstyrelsen (2016-178) styrelsen ser inga stora f<irdelar med att
anlita extern hjzilp med detta. Markus fortsiitter ta fram forslag pi
skcitselplan.
14:08:083 Milning Dalviigen-Centrumviigen: Linjemilningen iir nu klar och har
besiktigats utan anmiirkning. Milning utfordes ltingre upp pe
Hemmesta Dalviig iin planerat men kostnaden for detta har ej tagits
med i fakturan. Arendet stlings.
14:10:112 Dagvzttenbrunnarna: Inget nytt, Markus kontaktar Relita ang6ende
de dagvattenbrunnar som det iir stopp i.
14:13:138 Diket Parkviigen 18-242Inget nytt.
| 5 :02:1 49 Refug mellanviigen : Arendet bordlagt.
15:03 162 Dubbla org.nr.: Inget nytt.
15:03:163 Registrering av andelstal hos Lantmiiteriet: Inget nytt.
15:04:166 Verksamhetsplan: Tommy har uppdaterat efter bland annatmaLlar
frin REV, Markus uppdaterar ytterligare med punkterna frin ?irende
T6:06:23 5 (Underh6llsplaner, arbetsordning, styrelsens roller och
behorigheter, attest rutin och andra eventuella rutiner som t.ex.
postrutiner och besiktningsrutiner.) och skickar ut ftir granskning.
15:07:178 Parkering pi milade trottoarer: Inget n1tt.
15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nytt.
15:10:193 Grop utanftir Centrumviigen 15: Markus Kontaktar iter Vlirmd<i
kommun.
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Vi

har nu erhillit de sista piskrivna
original avtalet "Markuppl6telseavtal avseende VA-Ledningar pi
fastigheten Hemmesta 1 0 : 3 1 5" (20I 6-1 67). Ytterligare information om
kommande arbete med ftrdrojningsdiket har erhAllits frin Viirmdci
kommun (2016-174) denna finns nu publicerad pi hemsidan. Vi kan
iiven konstatera att grZiset behover s6s om pi de delar dZir man griivde i
samband med relineningen Lars-Gunnar kontaktar Viirmdo kommun.

:200 Reline av dagvattenledning:

I6:03:209 Besvara 2015-124 triidfiillning i Blisippeparken: Arendet iir berett i
HSVF-000II2 vl.3 och styrelsen beslutar ftilja foreslaget att godkiinna
f;illning och rensning av buskage efter inkommande av granneintyg
Markus kontaktar frigestiillaren.
16:03:210 Besvara 2015-145 triidfiillning Blibiirsviigen: Arendet ?ir berett i
HSVF-000IT2 vI.3 och styrelsen beslutar folja fcireslaget att godkiinna
f;illning. Markus kontaktar frigestiillaren.
16:03:214 Triidfiillning mellan Smultronviigen och Hemmesta Dalviig:
Arendet iir berett i HSVF-O00II2vL3 och styrelsen beslutar fdlja
fdreslaget att godklinna sly rdjning, fdr triidfiillning kriivs att
frAgestiillaren mlirker upp berordatrad och iterkommer till styrelsen
med friga om specifikatrad. Markus kontaktar frigestlillaren..
I6:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget nytt.
I6:03.219 Dagvattenledning Mellanviigen: Vi har nu erhillit de sista p6skrivna
ori ginal avtalet "Markupplfitel sear,.tal avse ende VA-Lednin gar pe
fastigheten Hemmesta 1 0 3 1 5 " (201 6-1 67). Ytterligare information om
kommande arbete med den nya dagvattenledningen under Mellanviigen
har erhillits frAn Viirmdo kommun (2016-174) denna finns nu
:

publicerad pi hemsidan.
l6:04:222 Renovering container: Ett nytt plAttak finns nu pi plats iterstir stind
och vindskivor samt tiitning/milning av vaggar.
l6:05:224 Parkerad bil Centrumviigen: Bilen 2ir nu flytad iirendet stiings.
l6:05:226 Kupolbrunn pfl iingarna vid Dalstugan: Vi har uppmanats av
Viirmdcl kommun att se over mojligheterna att anlagga en ny
dagvattenbrunn pi iingen vid Dalstugan. Tommy kontaktar liimplig
entreorenor fdr offert.
16:05:228 Information om viigavgiften till hemsidan: Inget nytt.
16:06:229 Reparation av lampa L138 och L1,20: Inget nytt.
16:06:230 Besvara 2016-028 Gemensamt miite med Kolvikssamfiillighet: Inget
nytt.
16:06:231 Obehiirig trafik pfr Vitsippevflgen: Inget nytt dock har Z-sniglarna
placerats

pi

platsen.

16:06:233 Underlag ftr offertfiirfrigan riirande klippning: De omriden som
planeras klippas finns nu inlagda pi v6r kuta.
16:06:235 Dokumentation: Den verksamhetsplan som tas fram i Zirende
15:04:166 planers inkludera iiven dessa delar varfor detta iirende
stiings.

16:06:236 Dokument till Revisorerna: Ing6ngna forpliktelser finns samlade i
piirm "Altal", Engagemangsbesked har bestiillts frin vira banker.
Resistrerinssbevis. Michael ser over resisterbevis.
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16:07:238 Triidfiillning Mellanviigen: Arendet iir berett i HSVF-000112 v1'3
och styrelsen beslutar folja fdrslaget och tidigare beslut att inhtimta
synpunkter fr6n markiigaren pi samma stitt som tidigare giort med
Viirmdri kommun. Arende 16:08.243 inkluderas i detta 2irende.
16:08:242 Triidfiillning Blisippeviigen: A.rendet 2ir berett i HSVF-000112 v1.3
och styrelsen beslutar folja ftireslaget att godktinna ftillning efter
inkommande av granneintyg. Markus kontaktar frigestiillaren.
16:08:243 F'iillning av aspar Mellanviigen: Detta iirende ror samma triid som i
76:01:23|varfor detta iirende-s16s ihop med 16:07.238. Arendet stiings.
16:08:248 Inkomstdeklaration 2015: Michaei har nu skickat in deklarationen
med noteringen att fdreningen ej lir ett skattesubjekt. Arendet stiings.
16:08:250 Fiillning av gran Mellanviigen: Arendet iir berett i HSVF-000112
v1.3 och styrelsen beslutar fcilja forslaget och tidigare beslut att
inhiimta synpunkter frin markiigaren pA samma siitt som tidigare giort
med Vtirmd<i kommun.
16:08:252 Kopiera nycklar: Nycklama ?ir nu kopierade, iirendet stiings'
16:08:253 Ny trafik-ii Backviigen: Inget nytt.
16:09:254 Ledningsriitt pfl Hemmesta L0:84: Vi har nu erhillit avtalsfdrslag
frin Viirmdo k-ommun (2016-175), Tommy samlar in synpunkter pi
detta och meddelar Viirmdo kommun.
Fotbollsmil: Inget nYtt.
:255
16:09
t6:09:257 Trasig sandlida: Sandlidan 2ir nu utbytt mot den som tidigare stod i
containern. Arendet stlings.
16:09:258 Vattensamling Vitsippevflgen: Frflgan togs med vid slutbesiktning av
fibern.
1 6:09 :259 Grunduppsiittning verktyg: Inget nytt.
16:10:260 Besvara-omltiggning av Bygdeviigen: Tommy har besvarat mailet'
Arendet stiings.

16:10:26I Atgerdsvalsstudien till hemsidan: Inget nytt.
1 6 : I 0 :262 P arkerin g Vitsippev iigen : Inget nytt.
16:10:263 Ordfiirande stflmma: Inget nytt.
16:10:264 Bokning lokal stiimma: Lokalen iir nu bokad, iirendet st?ings'
16:10:265 Vatberedning stiimma: Tommy stiimmer av med valberedningen infor
niista styrelsemote.

16:10:266 Kallelse till stiimman: Fdrslag pi kallelse finns framtagen HSVF000115 och iir utskickad frir granskning. Markus sammanstiiller
synpunkter till niista m<ite.
pig6r'
L 6:10 :267 Fiirvaltningsberiittelse stfl mman: Arbetet
16:10:268 Bokslut stflmman: Arbetet phgtr.
16:10:269 Utgifts- och inkomststat stflmman: Arbetet pigir'
1 6:10 :27 0 Debiteringsliingd stflmman: Ej pnbdrj at.
16:10:271 Revisionsberiittelse stiimman: Michael har varit haft en forsta kontakt
med vir auktoriserade revisor Ster stir att kontakta v6r medlems
revisor.
16:10:212 Framstlillan om disponering av resultat ga:4 och ga:L3: Ej pibotjat'
16:10:273 Uppdatering av hemsidan infiir stiimman: sidan finns nu och
kommer upplateras med information vafi efter den blir klar. Arendet
sttings.
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16:10:274 Triidfiillning Backviigen: Arendet tir berett i HSVF-000112 vl.3 och
styrelsen beslutar ftilja foresl aget attbe frlgestiillaren att markera de
berdrda triiden. Omridet iir dock attbeftakta som skog Markus
kontaktar frigestiillaren.
76:10:275 Omliiggning Hemmesta Dalviig - Backviigen: Omliiggningen iir nu
avkiarad dock saknas f<irseglingen, entreprentiren informerad och

kommer tfisardadetta.
10. Hemsidan

a.

Inget fanns att tas uPP.

11. Ovriga frflgor
a. Imget fanns att ta uPP.
12. Niista miite

6-09-05 1 9:00 StYrelsemdte
ZQl6-09-2618:30 Stiimma samling

201

frin

18:15. Styrelsen trtiffas 17:30.

L3. Mtitets avslutande

Ordf6rande tackade samtliga deltagare fdr visat intresse och avslutade m<itet.

Vid protokoliet

ommy

Markus Aggefors
Sekreterare
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