
HemmeQtu
Jvf

Dokument: Styrelseprotokoll 16117:03

Protokoll frdn Styrelsemote

Hemmesta Sodra Vagforening
org.nr: 717903-8000

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

Miitesdatumz 201 6-12-0 5

1. Miitets iippnande
Ordfcirande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

2. Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordf<irande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3. Val av miitessekreterare
Mdtet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
Motet be slutade go dkiinna foredragningsli stan.

5. Inkomna skrivelser
a. 2016-227 Inbjudan till vtigsyn infdr kommande arbeten i Mellanvtigen.

Tommy har meddelat attvi med denna korla varsel inte har mdjlighet att delta,
skrivelse 2016-229. Arende 16:03 :219.

b. 2016-228 och2016-231 Fr6ga om underhillet av gronomr6det mellan
Parkviigen-Bygdeviigen-Mellanvtigen och den rojning som skett i iirende
16:07:238 diir en enskild fastighetsiigare fhtt klartecken av markagaren attta
ner ett storre antal aspar. Samt friga om hur man kan fdrs<jkahitta itgiirder for
att losa den parkerings problematik som finns vid st<jrre arrangemang pA

bygdegirden. Markus har besvarat mailen 2016-230 och20l6-256. Lars-
Gunnar kontaktar iiven Bygdegirden fdr att be dem informera sina hyresgiister
om vikten av att besokarna parkerar pA ett tillitet sZttt, ft)rslagsvis genom
parkeringsvakter vid st<jrre evenemang, iirende 1 7 : 03 :28 8.

c. 2016-232 Offert pi nya cykelstiill vid viigskiilet hanteras under iirende
15:08: 181 .

d. 2016-233 TA-planer for kommande arbeten i Mellanviigen hanteras under
lirende 16:03:219.

e. 2016-234 Upplysning om att vi har en felaktig adress till en medlem. Michael
har meddelat attvt fttr vtra adresser fr6n Lantmiiteriet men att vi iindrar
manuellt 20L6-24I.
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f. 2016-235, 2016-245, 2016-247 och20l6-255 Fdrfr6gan om nedliiggning av
fiber i Vitsippeviigen frin ELTEL Networks Infranet AB. Tommy har besvarat
mailen 20 I 6 -23 6, 20 I 6 -24 6, 20 | 6 -248 Sterstir att besvara 20 | 6 -25 5 Tommy
skriver pi och skickar tillbaka. Ett nytt iirende skapas ftir detta 17:03:289.

g. 2016^231 Meddelande att en fastighetsii gare ft.irt klartecken att ta ner ett stdrre
antal aspar redan hanterat i iirende 16:07:238. Markiigaren har iiven l6tit
meddela att hon onskar att viigforeningen uppmanar niirboende att inte sliinga
skriip och triidgirdsavfall i skogsomridet, vi tar med oss detta till kommande
virbrev iirende 17 :03:290.

h. 2016-238 Forfrigan om vZigforeningen kan sti for kostnaden av hyra och
drivmedel fdr den flismaskin som anviindes i samband med nedtagningen av ca
i00 aspar i grcinomr6det mellan Parkviigen-Bygdeviigen-Mellanvligen. Vidare
onskar frigestiillaren att viigfdreningen l6ter ftilla de st<irre aspar som Aterst6r.
Styrelsen har per capsulam beslutat bifalla detta dA arbetet vlintas ingi i
kommande underh6llsplan samt vida rivertriiffar vad som kan fdrviintas av en
enskild medlem. Mailet iir besvarat av Tommy 2016-239. (Frigestiillaren har
l6tit meddela att iiven de stdrre triiden nu iir ftillda.)

i. 2016-240 Skadad htick pi Parkviigen i samband med sn<irojning, mailet iir
besvarat av Markus 2016-257. Se vidare inkommen skrivelse 2016-259.

j. 2016-242 och20l6-244 Kommentarer pi hur snon blivit placerad efter
snorojning pi Vitsippevtigen. Mailet iir besvarat av Michael 2016-243 och
Markus 2016-258.

k. 2016-249 Meddelande frin ELTEL om kommande utbyte av el-ntitstation och
kabelfdrltiggning, Parkviigen. Besvarat av 2016-250. ELTEL har i samtal med
Tommy meddelat att de vill komma ut under v 50 for ett forsta mote, ett nytt
iirende I7:03:29T oppnas Tommy bevakar detta.

l. 2016-251 och20l6-253 Avstiilld bil pi Lingonviigen besvarat av 2016-252
och2016-254.

m. 2016-259 Meddelande att tidigare anmiild plogskada (inkommen skrivelse
2016-240) pi Parkviigen ej kriiver n6gon itgard.

n. 2016-260 Onskemil om ltterligare sandning. Tommy besvarar mailet iirende
17:03:292.

o. 2016-262 Foriindringar av F<jretagspaketet hos Nordea. Bland annat ingir nu
ett MasterCard i paketet varfor man nu hdjer avgiften. Michael kontaktar v6r
revisor for att se om vi kan anviinda oss av elektroniska verifieringar samt
Nordea fcir att se vilken l<isning som passar oss, iirende 17:03:293.

p. 2016-263 till2016-267 Nya el avtal frin Vattenfall, vi har nu ett
r6dgivningsavtal med fast elpris till 20 19 -12-3 l .

q. 2016-268 Forfrigan om Nomineringar till "Skrivargrupp" inom
"Overenskommelsen" diir Vtirmdo kommun vill formulera villkoren och
principerna for samarbetet mellan kommunen och organisationer. Styrelsen ser
idag inte nigon mrijlighet prioritera deltagande i detta.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: I 099 849,57 kr
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
SBAB Sparkonto: I 219 360,60 kr (upplupen riinta 8 213,69 kr)
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Obetalda skulder: ca 53 000.00 kr

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

b. Fr6n och med innevarande 6r har en ny loneskatt for personer river 65 6r
inforts, om 6,5 o/o.Dennahar inte tagits med i avsiittningen ftjr arvoden fclr
verksamhets6ret 2015-2016. Detta kommer diirftir att belasta verksamhetsAret
2016-2017 med 1106 kr, vilket inte budgeterats for.

c. Det finns i dag 16 obetalda viigavgifter, piminnelse till dessa kommer gi ut.

d. Nya el avtal har framftirhandlats och godkiints per capsulam.

Viigfogdens rapport
a. Vi har idag 3 lampor (Ll80, L182 och Li90 som garna slocknar efter ett antal

timmar) vi h611er dessa under uppsikt och ser river mojligheterna att prova byta
till LED-teknik se tiven iirende 14:07:078.

b. Nigra plogskador finns efter det kraftiga snofallet (pik<ird trottoarkant
korsningen Bl6sippeviigen-VitsippevZigen samt p6kord bom vid viindplanen
Blisippeviigen). Markus kontaktar entrepren<iren efter att Tommy meddelat
fdrdelningen (Tommy avtal, Markus bestiillning och skador).Nytt iirende
I7:03:294.

c. Neddragna tfn-tredar vid korsningen Centrumviigen-Kvarnviigen, Markus
kontaktar Telia iirende l7 :03:295.

d. Potthil vid fdrtriingningen utanftir Hemmesta Dalviig 19. Markus ttgardar
detta iirende 17 :03 :296.

e. Pikdrd stolpe vid refugen utanfor Hemmesta Dalvtig 30. Markus trtgardar detta
iirende I7:03:297.

f. Vi har idag ett antaltrad som inkriiktar pi viigomridet, Markus med hjtilp av
Lars-Gururar ftirsoker hitta lamplig tid for atthyra en skylift och slZtp och
genomfora en rensning iirende 17:03'298.

Nya iirenden
a. Inga nya iirenden togs upp.

Arendeloggen
14:02:011 Nedgriivning av Fiber: Inget nytt.
| 4 :02 :0 1.2 Bullerplanket : D iskussionen med Viirmdd kommun fortsiitter.
T4:03:029 Motion: Viilkommen skyltar: Inget n1tt.
14:03:033 Ovrig frhgairsmiitet: virkestransporter: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Inget n1tt.
14:06:069 Uppdatering av skiitselplan ftir griinomriden: Inget nytt.
14:07.078 Byte till LED-belysning: Arendet Ateroppnas di vi i dagsliiget har

behov av att ilgardanttgra lampor. I och med att iirende 16:06:229
stlings flyttas hanteringen av erbjudandet att pi prov installera en LED
armatur frin en lokal leverantor till detta iirende. Markus s6r vidare
med denna undersokning.

14: 1 0: 1 12 Dagvattenbrunnarna: Inget nytt.

8.

9.
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14: 13 : 138 Diket Parkviigen 18-242 Inget n1tt.
15 :02:149 Refug mellanviigen: Arendet bordlagt.
15:03:162 Dubbla org.nr.: Ett brev finns nu klart att skicka till alla de som vi har

en relation med, Michael ombesdrjer att breven skickas.
15 :04:166 Verksamhetsplan: Inget nytt.
15:01:178 Parkering pfl milade trottoarer: Inget nytt.
15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Vi har nu fitt en offert pA detta 2016-232,

priset ligger dock betydligt over vad vi tiinkt oss. Tommy kontaktar 6ter
entreprendren frir att stlimma av orsaken till detta.

15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen L5: Omridet har nu blivit markerat
ingen ovrig information har inkommit frin Viirmdo kommun.

15:11:200 Reline av dagvattenledning: Inget nytt.
16:03:209 Besvara 2015-124 triidfiillning i Blflsippeparken: Vi har nu fitt

tillbaka piskrivet granneintyg (HSVF-000114) och ser inga hinder till
att neka ftillningen av aktuellt triid. Markus overliimnar ett
beslutsbesked med villkoren for detta.

16:03'210 Besvara 2015-145 triidf?illning Blibiirsviigen: Beslutsbesked iir nu
<iverlZimnat till frigestiillaren, iirendet stiings.

16:03:214 Triidf?illning mellan Smultronviigen och Hemmesta Dalviig: Inget
n1-tt.

16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget nytt.
16:03:219 Dagvattenledning Mellanviigen: Arbetet har nu pabdrjats och TA-

planer har erhillit s 201 6-232.
16:04:222 Renovering container: Arendet bordliigges till viren.
16:05:226 Kupolbrunn pi iingarna vid Dalstugan: Tommy kontaktar Skanska

for att se om de har mdjlighet att utfora detta i samband med rivriga
arbeten som nu genomfdrs i omr6det.

16:05:228 Information om viigavgiften till hemsidan: Inget nytt.
16:06:229 Reparation av lampa L138 och L120: forfrigan frin en lokal LED-

leverantor attph prov installera en LED-armatur flyttas till iirende
T4:07:078. Detta iirende sttings da L138 ochLl2} fortfarande fungerar.

16:06'230 Besvara 2016-028 Gemensamt miite med Kolvikssamfiillighet: Inget
n).tt.

16:08'242 Triidf?illning Blisippeviigen: Vi har nu fitt tillbaka pfiskrivet
granneintyg (HSVF-000134) och ser inga hinder till att neka fiillningen
av aktuellt triid. Markus overliimnar ett beslutsbesked med villkoren for
detta.

16:08:250 Fiillning av gran Mellanviigen: Inget n1tt.
16:08:253 Ny trafik-ii Backviigen: Inget n1tt.
16:09:254 Ledningsriitt pit Hemmesta 10:84: Inget nytt.
| 6:09 :258 Vattensamling Vitsippeviigen : Inget nytt.
16:09:259 Grunduppsiittning verktyg: Ett forsta forslag finns framtaget och

diskuteras, Roel uppdaterar fdrslaget.
L6:I0:261 Atgiirdsvalsstudien till hemsidan: Markus har nu skickat over

underlaget till Roel som liigger upp pa hemsidan.
I 6:10 :27 4 Triidf;illning Backviigen: Inget nytt.
16:10:275 Omliiggning Hemmesta Dalviig - Backviigen: Inget nytt.
16:ll:276 Triidf?illning Akerbiirsvflgen 1: Inget nytt.
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16:ll:278 Stopp i DB018: Inget nytt.
16:Il:279 Klotter pi elskip: Inget nytt.
16:1 i :280 Overasfalterad vattenavstiingning Tranbiirsvflgen 16: Inget nytt.
16:Il:282 Fiillning av triid vid tidigare transformator pfl Centrumviigen:

Inget nytt.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02:285 Riijning sly Mellanviigen-Dalviigen: Inget nytt.
l7:02:286 Griisklippning: Ett forsta forslag pi genomforandeplan finns framme.
17:02:287 Klippning av buskage: Roel har gjort ett antal ftjrsok attnft

fastighetsiigaren dock utan svar.

10. Hemsidan
a. Hirddisk ftjr s?ikerhetskopiering av Google Drive samt hemsidan har nu

inforskaffats.
b. Siikerhetskopiering av Google Drive och hemsidan genomftirs.

11. dvriga frflgor
a. Inget fanns att ta upp.

12. Niista miite
2017 -01-30 1 9:00 Styrelsemote
2017 -03 -06 I 9:00 Styrelsemote
2017 -04-03 1 9:00 Styrelsemote
2017-04-22 10:00- 11:00 (styrelsen samlas 09:30) preliminiirt datum for
sttiddagen

13. Miitets avslutande
Ordforande tackade samtlisa deltasare for visat intresse och avslutade motet.

Vid protokollet

Tommy
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