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Protokoll frin Styrelsemoter

Hemmesta S6dra Vagforening
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Lars-Gunnar Axelsson, lr4ichael Axelsson
och Britt-Marie Rasmussen.

Miitesdatumz 2017 -02-06

1. Miitets iippnande
Ordfcirande Tommy A lsved hlilsade samtlisa viilkomna.

2. Val av miitesordfiirande ti ika justerare
Ordfcirande Tommy A lsved enligt stadgar.

3. Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
M<jtet beslutade godkiinna foredragningsli stan.

5. Inkomna skrivelser
a. 2016-269 och20l6-279 Schaktanscjkan for fiber vid Blfrbiirs.,,iigen 6, Tommy

har skickat 6ver avtalsforslag 2016-278.I inkommen skrivels;e 2016-279
meddelar frigestlillaren att de ej vill betala for att griiva i virar gator, Tommy
har muntligen meddelat att de di inte fir pib<irja arbete. Nytt tirende T7:04:299
Tommy bevakar iirendet.

b. 2016-271Fr6gestiillarens barn har vid 2 tillftillen f6tt hundbajs pi kliider och
skor niir varit vid de nya fotbollsmilen vid Dalstugeparken. Irrd.gestiillaren
efterfrigar skyltar med "Plocka upp efter hunden tackl" eller "Rasta ej hunden
hdr". Styrelsen beslutar att inte siitta upp nhgra skyltar d6. man bedomer att
effekten skulle bli 169. Enligt $16 i Varmdo kommuns lokala
ordningsforeskrifter iir den som fcir tillftillet virdar huncien rerdan skyldig att ta
upp hundens fororeningar. Markus meddelar frigestiillaren Zirende 17:04:300.

c. 2016-274 Ytterligare information om LED-produkterna fr6n en lokal
leverantor. Hanteras under iirende 14:07 :07 8.

d. 2016-275 Friga om varfcjr vagarna inte har sandats. Mlarkus ]har besvarat
mailet 2016-276.

e. 2016-277 Meddelande fr6n Viirmdo kommun attman i samband med arbetet
pA Mellanviigen kommer behriva beskiira triid som hiinger ut fr6n en fastighet.
Tommy har meddelat attvagforeningen inte har n6got att inviinda mot detta
men att vi siirna ser att man informerar fastishetsiisaren.
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6.

f. 2017-001 och20l7-003 Meddelande om trasig lampa pri Illir,rippeviigen
(Ll82). Markus har besvarat mailen 2017-002 och201-/-004,

g. 2017-006 Order erkiinnande ny lampa tillLl92.
h. 2017-007 Friga om vtigfdreningen kiinner till den tunga trafitrien pA Hemmesta

Dalviig och ut pi 6kern. Tommy har besvarat mailet. Orsaken till transporterna
var att man fraktat ut godsel till 6kern, Tommy meddelar fiip;estiillaren iirende
17:04:301.

i. 2017-008 Schaktansokan for fiber vid Hemmesta Dalviig 48. Ett avtals lorslag
rorande detta ar iiven mottaget (2017 -01 5). Arende 17 :04:303.

j. 2017-009 Schaktansokan for fiber vid Vitsippeviigen 4. Ett a'vtal rorande detta
iir nu signerat och skickat till frigestiillaren (2017-01S). Aren.de I7:04:305.

k. 2017-0I0,2017-01I,2017-012 Schaktansokan for fiber vid l\kerbiirsviigen2S.
Ett avtal r<jrande detta iir nu signerat och skickat till frflgesttillaren (2017-018).
Arende t7:04:304.

1. 2017-0I3 Frigestiillaren vill byta ut 4 elskflp pi Backviigen, llommy har
skickat over avtalsmallen samt friga om iterasfaltering (201",1-0I7) se vidare
inkommen skrivelse 2017 -0I9. Arende 17 :04:307

m. 2017-014 Schaktansokan frjr fiber vid Backviigen3} och lfranbiirsvagen22.
Ett avtal rorande detta iir nu signerat och skickat till frflgestrillaren (2017-018).
Arende 17:04:306.

n. 2017-015 Schaktansokan for fiber vid Hemmesta Dalviig l3 och 48 samt
Vitsippeviigen 25, 27 oc,h3 1. Arende I7 :04:303.

o. 2017-019 och20ll-020 Beredaren i frAgan rorande utbyte av elskip pi
Backviigen liimnar over till projektledaren som iiven bifogar ett signerat ar,tal.
Tommy signerar och skickar vidare till fr6gestiillaren. Arende' 2017.04'307.

p. 2017 -022 Svar fr6n VMS angiende arbetsfordelningen mellar Markus och
Tommy, iirende Il :03 :294.

q. 2017-024 Besked, Beslut om slutlig 6rlig beskattning frirn Skiatteverket.
Summa slutlig skatt fcjr riikenskapsiret 2015-01-01 till 2015-12-3i iir 0 kr.

r. 2017-025 Beslut Debiterad preliminiirskatt fr6n Skatteverket. Skatteverket
beslutar att din debiterade preliminiirskatt ftjr beskattningslr 1170101 -I7I23I
ska uppgi till 0 kr.

Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 134 720.93l<r
NordeaSparkonto: 816,251<r
SBAB Sparkonto: 2127 995,07 kr (upplupen riinta 83!),54 kr)
Obetalda skulder: ca 75 000,00 kr

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

b. Vi har nu meddelat Nordea att vi inte vill ha kontoutdrag via posten avgiften
for detta har dragits frin kontot men nu iiven betalats tillbaka,

c. Kontrolluppgifter fdr 2016 lir nu utskickade.
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Det beslutas att kass<jren i samband med varje styrelsemcite tar en backup av
bokftringen som placeras p6 v6rl Googlekonto. Pi detta siitt f'orsiikrar vi oss
om att vi inte f<irlorar bokforingen.

Samtliga vtigavgifter iir nu betalda. I ett fall har dubbelbetalnring skett vilket
kommer regleras i samband med fdljande 6rs inbetalning.

Kontrolluppgifter iir nu utskickade.

7. Viigfogdens rapport
a. Belysningspunkterna Ll80 och Ll82 (i bdrjan pi Blisippeviigen) har nu p6

prov blivit utbytta till LED-lampor 27W.
Belysningspunkten L191 som tillftilligt slocknar beslutas bytaLs ut till LED
lampa 36W Markus Atgardar detta iirende 17:04:308.
Parkbiinken mellan Blisippeviigen och Akerbiirsviigen har en trasig planka,
Markus ltgardar detta iirende Il:04:309.
Trasig lampa (L019) pi Akerbiirsviigen, felet iir lokaliserat tiltkabeln mellan
L019 och L020. Entrepren<ir har underscikt felet och beh<jver gravaupp gatan
for att kunna ttgarda detta. Styrelsen beslutar attbytaut kabelln sA fort
viiderleken tillAter. Markus hiller kontakten med entreprenciron lirende
17:04:310.

8. Nya iirenden
a. Vi har blivit kontaktade av Lantmateriet angiende en komma;nde forriittning

dtir man vill stycka av 2 nya fastigheter. De nya fastigheterna skall anviindas
for bostadsratter. Vi har meddelat Lantmiiteriet att vi onskar crrsiittning for
detta och inviintar nu svar pi detta. Tommy h611er kontakten rrned Lantmiiteriet,
ett nytt tirende skapas for detta 17:04:311.

b. Styrelsen ser ett behov av att siitta upp riktlinjer frjr hur schak.t och
iterasfaltering ska gi till i omridet. Markus tar fram ett fdrsla.g, iirende
17:04:312.

c. PA iingen mellan Akerbiirsvtigen och Tranbiirsvtigen ligg;er grusrester kvar samt
hjulspir finns i grliset efter en renovering Lars-Gunnar uppmanar
fastighetstigaren afi trtgarda detta innan griiset b<irj ar viixa. A:en de I7 :04:313 .

d. Fr6gor har uppkommit om attflfita tillbaka det betongror sorn tidigare stod pi
gingviigen mellan Akerbiirsviigen och Lingonvligen. Styrelse:n beslutar att i
stiillet siitta upp en oppningsbar bom som enkelt kan dppnas r:rch stiingas vid
behov. Markus siitter upp en bom pi platsen. Arende 17:04:314.

e. Sedan en liingre tid har en fastighetstigare onskat ta ner ett antal granar utefter
gingviigen mellan Hemmesta Dalviig och Blisippeviigen. De aktuella trtiden iir
nu uppmiirkta. Styrelsen beslutar att be frigestlillaren inkomrna med
granneintyg angiende triidftillningen ftjr att sedan kunna. fatter beslut i frAgan.
Markus kontaktar frigestiillaren angiende detta, iirende 17 :04 :3 I 5 .

f. Sedan en liingre tid finns en lutande belysningsstolpe (L165) pi gingviigen
mellan Parkviigen och Skiirg6rdsviigen. Beslut tas att iltgarda denna niir
viiderleken si tillAter. Markus ansvarar frir detta, iirende I7:0tI:3I6.

d.

b.

d.
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9. Arendeloggen
14:02:011 Nedgriivning av Fiber: Vi har fter .fttt en ny konrlaktperson hos

Skanova.
I4:02:0I2 Bullerplanket: Lars-Gunnar har bescjkt kommunen och <iverliimnat

avtalet, kommunen Aterkommer i slutet av februari.
14:03:029 Motion: Viilkommen skyltar: Inget n1tt.
14:03:033 6vrig friga irsmiitet: virkestransporter: Inget nytl..
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
14:06:069 Uppdatering av skiitselplan fiir grtinomrflden: Inget nytt.
14:07:078 Byte till LED-belysning: Det finns idag en stor rniingd olika LED

armaturer dock saknas en gemensarn standard for infti.stningen. Siledes
iir man vid fel list till samma leverant<jr eller att byta hela armaturen.
En annan viig tir att ersiitta de befintliga glodlamporneL med nya LED
ersiittare och behilla befintlig armatur det finns dA flera leverantdrer att
viilja pA och kostnaden ligger ph c.a. en tredjedel. Vi har nu pi prov
installerat 2 st27W LED lampor i borjan pi Blisippe'viigen och
kommer inom en snar framtid 2iven prova en 36W lampa pi
Vitsippeviigen (iirende 1 7 :04 :3 08).

14: 1 0: 1 12 Dagvattenbrunnarna: Inget nytt.
14: 13 : 138 Diket Parkviigen 18-242 Inget nytt.
| 5 :02:1 49 Refug mellanviigen: Arendet bordlagt.
15:03:162 Dubbla org.nr.: Vi har nu bytt organisations nummer: hos Nordea, i

samband med detta foll dubbelsigneringen bofi men detta 2ir nu
ttgardat. F<ir postboxen iir nya avtal signerade och inskickade. Pi
SBAB miste vi skapa ett nytt konto och sedan fly:ta tiver pengarna
innan det 96r attbfia organisationsnummer. For Vattenfall har vi
erhillit blanketter som i dagsliiget iterstir attfylla i och returnera.

15:04:166 Arbetsordning (tidigare: Verksamhetsplan): Ileslut tas att byta namn
pi iirendet till Arbetsordning.

15:07 178 Parkering pi mfrlade trottoarer: Inget nytt.
1 5:08: 181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nytt.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen 15: Inget nytt.
15:1 1 :200 Reline av dagvattenledning: Inget nytt.
16:03:209 Besvara 2A15-L24 triidfiillning i Blisippeparken: Eieslutsbrev iir nu

dverliimnat till frigestiil laren iirendet stiings.
16:03:214 Triidfiillning mellan Smultronviigen och Hemmesta Dalviig: Inget

n)4t.
16:03:2I8 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget r:Lytt.

16:03 :2I9 Dagvattenledning Mellanviigen: Avstiimningsmote angiende
asfaltering ska planeras in. Si lingt har varken vi eller kommunen ffitt
in nigra synpunkter pi arbetet.

16:04:222 Renovering container: Arendet bordlagt.
16:05:226 Kupolbrunn pi iingarna vid Dalstugan: Mote sJka planeras in med

entreprendr.
16:05:228 Information om vflgavgiften till hemsidan: Inget nytt.
16:06:230 Besvara 2016-028 Gemensamt miite med Kolvilkssamfiillighet: Inget

nytt.
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16:08:242 Triidfiillning Blisippeviigen: Beslutsbrev iir nu overltimnat till
fr6gestiillaren iirendet stiings.

l6:08:250 Fiillning av gran Mellanv?igen: Inget nytt.
16:08:253 Ny trafik-ii Backviigen: Inget nytt.
16:09'254 Ledningsriitt pi Hemmesta 10:84: Vi har under flera m6nader inte

hort nigot angiende detta iirende frin Viirmdo kornmun varfcir iirendet
stiings. Meddelande angiende detta skickas iiven till kommunen ('2017 -
023).

| 6:09 :258 Vattensamling Vitsippevfl gen: Inget nytt.
16:09 :259 Grunduppsiittning verktyg: Inget nytt.
16:10:26I Atgiirdsvalsstudien till hemsidan: Resultatet av Atgihdsvalsstudien

firurs nu tillgiingligt pA hemsidan iirendet stiings.
I 6:10 :27 4 Triidf?illning Backviigen: Inget nytt.
16:10:275 Omliiggning Hemmesta Dalviig - Backviigen: Inget nytt.
| 6:I | :27 6 Triidfiillning Akerbiirsviigen 1 : Inget nytt.
16:II:218 Stopp i D8018: Inget nytt.
16:II:279 Klotter pi elskip: Inget nytt.
16:1 1 :280 Overasfalterad vattenavstiingning Tranbiirsviigen 16: Inget n1'tt.
16:ll:282 Fiillning av triid vid tidigare transformator pi Centrumviigen:

Inget nytt.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02:285 Riijning sly Mellanviigen-Dalviigen : Inget nytt.
17 :02:286 Griisklippning: Inget nytt.
17:02:287 Klippning av buskage: Inget nytt.
17:03'288 Parkering Bygdegirden: Lars-Gunnar har pratat med Bygdegirden

och bett de upplysa deras hyresgiister att ej parkera felaktigt inom vArt
omr6de, lirendet stiings.

17:03:289 Fiber ELTEL: Separata iirenden tir nu skapade rorande
fibernedliiggningen, ett iirende per avtal.se vidare'under inkomna
skrivelser ovan, for tidigare erhAllna forfrigningar (Vitsippevagen 5,17
och29) oppnas tirendet T7:04:302. Detta iirende stiing,s.

17:03:290 Virbrev 2017: Inget nytt.
17:03:291 Byte av niitstation: Ar,tals ft)rslag iir nu overskickat och ett fcirsta

informationsmcite tir genomfdrl.
17:03'292 Besvara 20t6-260 sandning: Tommy har nu besvarat mailet 2016-

270, arendet stiings.
17:03:293 Fiiretagspaketet Nordea: Michael har varrt i kontakt med Nordea och

det blir ingen pristindring med eller utan MasterCard, vi beslutar att inte
iindra banklosning och att inte ansoka om MasterCard.

17:03:294 Plogskador: Tommy har nu meddelat vir entreprenor
arbetsftirdelningen mellan Tommy och Markus. Markus kontaktar nu
entreprendren om de uppkomna skadorna.

I7 :03 :295 Neddragna tfn-tridar: Inget ny.tt.
17:03:296 Potthil Hemmesta Dalviig L9: Inget nytt.
17:03'297 Pflkiird stolpe refugen Hemmesta Dalviig 30: Stolpen ar nutttgardad,

2irendet stlings.
17:03:298 Riijning viigomride: Inget nytt.
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10. Hemsidan
a. Beslut tas att uppdra 8t Roel att informera om sttiddagen pi hemsidan.
b. Di Roel ej deltog i motet saknas information om siikerhetskopiering.

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

12. Niista mdte
2017 -03 -06 1 9:00 Styrelsemdte
2017 -04-03 1 9:00 Styrelsem<ite
2017 -04-22 10:00- 1 1 :00 (styrelsen samlas 09:30) preliminiirt datum for
stiiddasen

13. Mtitets avslutande
Ordftirande tackade samtlisa deltasare fdr visat intresse och avslutade mcitet.

Vid protokollet Justeras

Sekreterare
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