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Protokoll frin Styrelsemdte

Hemmesta Sodra Vagfdrening
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Lars-Gunnar Axelsson, Michael Axelsson,
Britt-Marie Rasmussen" Roel Lammers och Fredrik Fantenberc.

Miitesdatu mz 201 6-10 -17

Miitets iippnande
Ordforande Tommy Ahlsved hlilsade samtliga viilkomna.

Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordftjrande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

Val av miitessekreterare
M<itet valde Markus Aggefors.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Mrjtet beslutade go dklinna foredragningslistan.

Inkomna skrivelser
a. 2016-193 Piminnelse om tidigare utskickade forslag pil avtal rorande

ledningsriitt inom resterande omriden frin Vtirmd<i kommun. Tommy har
skickat civer ett antal synpunkter pi den karta som bifogats skrivelse 2016-193
och 2016-195. Hanteras under tirende 16:09:254.

b. 2016-196 Meddelande frin Viirmdo kommun att de Aterkommer med
kommentarer angiende v6ra synpunkter phkartan, hanteras under tirende
16:09:254.

c. 2016-197 P6kord trafiko pi Centrumviigen. Trafikon iir nu justerad och mailet
besvarat 2016-T98.

d. 2016-200 Prisforslag fr6n Trycksak Specialisten fcir kallelsen till stiimman.
Hanteras under iirende 16:10:266.

e. 2016-202 Meddelande om att Viirmdo kommun nu utsett en entreprenor for
kommande VA-arbeten. Samt meddelande om ny ansvarig fr6n Viirmdo
kommuns for det kommande VA-arbetena i omridet, bifogat finns iiven
kontaktuppgifter till denna. Hanteras under iirende 15: 1 1 :200 och 16:03:219.

f. 2016-203 Meddelande fran Viirmd<i kommun attman byter ansvarig ftr
avtalsarbetet rrirande ledningsriitt (Ersiittaren jobbar endast deltid varfor vi ska
frjrviinta oss liingre svarstider.), hanteras under iirende 16:09:254.
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g. 2016-204 och2016-206 Information om utskick till de berdrda boende pi
Mellanvtigen och del av Centrumviigen. Hanteras under iirende 15:11:200 samt
16:09:219.

h. 2016-208 och20l6-209 F0rfr6gan om status av iirendet 16:03.210. Besvarat av
2016-210.

i, 2016-211 till 2016-220 Rorande fastighets forstiljningar samt faktura frigor.
Samtliga iir besvarade av Michael.

j. 2016-22I Reaktion pA utdelade fakturor "Bra jobbat" Besvarat av 2016-222.
k. 2016-223 P6skrivet av talrdrande vinterunderhill, iirende 16:1 1 :281.
l. 2016-225 Meddelande om iindring i organisationsnummerregistret frin

Skatteverket, hanteras under iirende | 5 :03 :162.
m. 2016-226Information frin Vattenfall om utbye av elmiitare pi grund av trasig

display.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 201.630,31 kr
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
SBAB Sparkonto: I2l9 360,60 kr (upplupenrantaT 4lI,92k{)
Obetalda skulder: ca Il7 000,00 kr (inkluderar arvoden for 201512016)

Det finns fordringar for fibernedl2iggningen och transporter av ved och flis.

7, Viigfogdens rapport
a. Klippning av griis och buskage i omridet.
b. Justering av p6kord trafiko pi Centrumviigen se inkommen skrivelse 20L6-

r97.

8. Nya iirenden
a. En fastighets?igare har utryckt <inskemil om att vi rojer undan den sly som viixt

upp i grdnomr6det mellan fastigheterna Hemmesta 10:91, 10:93 och 5:2.
Markus kontaktar omkringboende Ny-tt iirende I7:02:285.

b. Tankar finns att inforskaffa en egen grlisklippare for att pi enklare siitt kunna
klippa iiven de mindre griisltor som finns i omridet. Kostnaden fcir en
griisklippare kan riiknas hem pi cirka 5 klippningar vilket motsvarar l-2 hr. En
diskussion kring om vtigfdreningen ska sk<jta detta pA egen hand eller kdpa in
tj iinsten skedde och 2 alternativ togs fram och stiilldes motvatandra i en
omrdstning:
1 . Ett forsok ph 2 5r genomfdrs dlir vi ser om vi kan f8 ekonomi i att klippa
sjiilva och pA ett tillfredstiillande siitt.
2. Vi fortsiitter och koper in tjiinsten av underhAllet av vira gronomriden.
Resultatet av omrostningen blev 5 ledam<jter rrjstade fcir alternativ 1 och 1

ledamot for alternativ 2. Styrelsen beslutade efter omrostningen att Britt-Marie
tar fram ett forslag pi genomfcirandeplan samt att samtliga tar fram forslag pi
personer som kan delta i forsoket. Nytt lirende 17:02:286.

c. Under irsstiimman uppkom dnskemSl om att styrelsen skulle framfora
onskemil till en fastighetsiigare att denna bor klippa sitt buskage frjr att inte
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inverka pA trafiksiikerheten. Roel kontaktar den berorda fastighetsiigaren, nytt
iirende 17:02:281.

9, Arendeloggen
I4:02:0I1 Nedgriivning av Fiber: Inget nytt.
l4:02:0I2 Bullerplanket: Viirmdo kommun undersiiker internt varfor en bita av

bullerplanket fortfarande saknas och iterkommer i frigan.
14:03:029 Motion: Viilkommen skyltar: Inget nytt.
14:03:033 6vrig friga irsmiitet: virkestransporter: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Markus har 6ter pratat med representant f<jr

Lekplatskonsulten AB som lovat iterkomma om det kan vara sh att
reglerna for staket vid gungor kan ha iindrats mellan utftirandet och
besiktningen.

14:06:069 Uppdatering av skiitselplan fiir griinomriden: Inget nytt.
14: 10: ll2 Dagvattenbrunnarna: Inget nytt.
l4:I3:138 Diket Parkviigen 18-242Inget nytt.
| 5 :02:1 49 Refug mellanviigen: Arendet bordlagt.
15:03:162 Dubbla org.nr.: Vi har nu fbtt v6rt organisationsnummer frin

Lantmiiteriet registrerat iiven hos Skatteverket se skrivelse 2016-225.
Michael har tagit fram en lista pi de juridiska personer vi i dag har en
aktiv kontakt med och kommer meddela det nya organisationsnumret
till dessa. Styrelsen beslutar uppdra till Michael Axelsson att avskaffa
F-skatt registreringen samt registrera foreningen som arbetsgivare pi
det nya organisationsnumret. Michael Axelsson ansriker ocksA om att fi
anviinda e-legitimation i kontakten med Skatteverket.

15:03:163 Registrering av andelstal hos Lantmiiteriet: Arendet parkeras.
15 :04:166 Verksamhetsplan: Inget nytt.
15:07 178 Parkering pfi milade trottoarer: Parkeringssituationen ser nu

betydligt btittre ut iin tidigare och allt f;irre bilar parkerar pi insidan av
vira milade trottoarer. Roel skickar ut ett medlemsbrev ang6ende detta.

15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Vi har liimnat 6ver forslag pA cykelstall till
entreprenoren som iterkommer.

15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen 15: Ater pratat med Viirmd<i kommun
om detta, tirendet var annullerat. Arendet 6ter oppnat och Viirmdo
kommun iterkommer i iirendet.

15: 1 1 :200 Reline av dagvattenledning: Viirmdo kommun har nu utsett en
entreprencir for det iterstiende arbetet med fordrojningsdiket.
Kommunen har iiven meddelat att de byter ansvarig frir projektet fr6n
kommunens sida.

16:03:209 Besvara 2015-124 triidfiillning i Blisippeparken: Inget nytt.
16:03:2I0 Besvara 2015-145 triidfiillning Blibiirsviigen: Vi har f8tt ytterligare

fr6gan om status av iirendet frin frAgestiillaren, i ovrigt inget nytt.
16:03:214 Triidfiillning mellan Smultronviigen och Hemmesta Dalviig: Inget

n)4t.
16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget nytt.
16:03:219 Dagvattenledning Mellanviigen: Viirmdd kommun har nu utsett en

entreprenor for arbetet med den nya dagvattenledningen i Mellanviigen.
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l6:04:222

16:05:226
l6:05:228
l6:06:229
l6:06:230

I6:06:231

16:07:238

l6:08:242
I6:08:243

l6:08:250
l6:08:253
I6:09'254

I6:09'258
I6:09:259
I6:10:261

I6:10'265
I6:10:266
l6:10:267

l6:10:268
I6:10'269

I6:10:270

I6:10:271

l6:10:272

l6:10:274
I6:10:275
I6:ll.276
l6:11:277

l6:Il:278
I6:11:279
16:1 1:280

Kommunen har iiven meddelat att de byter ansvarig ftr projektet frAn
kommunens sida.
Renovering container: Storre delen av containern tir nu m6lad de
iterstiende delarna fortstitter vi med till v6ren.
Kupolbrunn pfl iingarna vid Dalstugan: Inget nytt.
Information om viigavgiften till hemsidan: Inget nytt.
Reparation av lampa L138 och L120: Inget nytt.
Besvara 2016-028 Gemensamt miite med Kolvikssamf?illighet: Inget
nytt.
Obehiirig trafik pfi Vitsippevflgen: Hemmesta skolan har nu skickat
ut information, tirendet stiings.
Triidf;illning Mellanviigen: Fastighetsiigaren har sjiilv varit i kontakt
med fastighetsligaren och ffitt klartecken frir att fiilla ett storre antal
aspar i skogen mellan Mellanviigen och Parkviigen. Arendet stiings.
Triidf?illning Blflsippeviigen: Inget n1tt.
Fiillning av aspar Mellanviigen: Arendet stiingdes i protokoll 1516-
11.

Fiillning av gran Mellanviigen: Inget nytt.
Ny trafik-ii Backviigen: Inget nytt.
Ledningsritt ph Hemmesta 10:84: Vi har sedan foregiende mrite fitt
en piminnelse angiende synpunkter pA ar,.talsftirslaget frin Viirmdd
kommun, vi har nu skickat in ett antal frigor och viintar svar pi dessa.
Viirmdo kommun har iiven meddelat att man byter ansvarig.
Vattensamling Vitsippeviigen: Inget nytt.
Grunduppsiittning verkfyg: Inget n;tt.
Atgiirdsvalsstudien till hemsidan: Inget nytt, Markus skickar civer
underlaget till Roel.
Valberedning stiimma: Stiimman iir nu genomf<ird, iirendet stiings.
Kallelse till stiimman: Stiimman iir nu genomfdrd, iirendet stiings.
Fii rvaltnin gsberiittels e stf, mman : St?imman iir nu genomford, iirendet
stiings.
Bokslut stflmman: Stlimman lir nu genomford, iirendet stiings.
Utgifts- och inkomststat stiimman: Stiimman iir nu genomfdrd,
iirendet stiings.
Debiteringsliingd stiimman: Stiimman iir nu genomford, iirendet
stdngs.
Revisio nsb eriittels e stiimm an : Stiimman iir nu genomfcird, iirendet
stiings.
Framstiillan om disponering av resultat ga:4 och ga:13: Stiimman iir
nu genomft)rd, tirendet stiings.
Triidfiillning Backviigen : Inget nytt.
Omliiggning Hemmesta Dalviig - Backviigen: Inget nytt.
T riidfiillnin g Akerb iirsvii gen I : Inget ny'tt.
Betiinkande motion 12016 renovering lekpark: Stiimman iir nu
genomford, iirendet stiings.
Stopp i D8018: Inget nytt.
Klotter pi elskflp: Inget nytt.
Overasfalterad vattenavstflngning Tranbiirsviigen L6: Inget nytt. ./
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16:11:281 Avtal vinterunderhill: Vi har nu fiu ett signerat avtal, tirendet stiings.
16:Il:282 Fiillning av triid vid tidigare transformator pfl Centrumviigen:

Inget nytt.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nyft.
16:12:284 Kontakta fastighetsiigare om hiick: Hiicken iir nu klippt, tirendet

stiinss.

10. Hemsidan
a. Siikerhetskopiering av Google Drive: Beslut tas att inftirskaffa en hirddisk for

detta for en kostnad upp till 700 kronor Roel ansvarar fdr inkdp samt
kopiering.

b. Siikerhetskopiering av hemsidan: Se beslutet rorande Google Drive.

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

L2. Niista mdte
2016-12-05 1 9:00 Styrelsemcite

13. Mtitets avslutande
Ordftirande tackade samtliga deltagare

Vid protokollet

ftir visat intresse och avslutade mdtet.
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