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Protokoll frdn Styrelsemdt

Hemmesta Sddra Vdgforen
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Lars-Gunnar Axelsison,
Roel Lammers och Fredrik Fantenberg.

Miitesdatu m: 2017 -04-03

1. Miitets tippnande
Ordftirande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga vtilkomna.

lseprotokoll 16117:06

ichael Axelsson,

besvarat

vicl
for detta

)

3.

4.

Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordforande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Aggefors.

Godkiinnande av fiiredragningslista

5. Inkomna skrivelser
a. 2017-050 Meddelande om iigarbl'te av en fastighet. Tornmy

mailet 2017-052.
2017-051Bekrtiftelse pA besttillning av LED-lampa fcir ii 17:04:308.
2017-055 Schaktansdkan fr6n Vattenfall rorande utbyte av
Mellanviig en 25 . Besvarat av 20 17 -064. Ett nytt iirende ska
17:06:32T.

d. 2017-056 ForfrAgan om triidftillning Vitsippeviigen 20. Frig llaren vill ta
ner ett korsbiirstriid samt2 biorkar i direkt anslutnins ti.[l igheten. Tommy
meddelar att vi kommer ta fram en checklista fcir hanterin av oema typ av
iirenden samt att vi inviintar denna. Arende 17:06:323. Se vi
8a rorande checklistan.

undrlr punkten

e. 2017-058 Fullmakt for Eltel Networks Infranet AB att srki under och anscika
om schakt och ta plan. Tommy har besvarat mailet 2017-06
2017-059Information frin boende om de justeringar som
fiberinstallationen. Tommy har meddelat att detta inte ligge
vligfcireningens ansvarsomr6de 20 I7 -07 2.

g. 2017 -060 Fdrfrigan om kopia pi avi. Michael har skickat o en kolpia pi
denna 2017-061.

h. 2017-065 till2017-069 Nya el-ar,'tal fr6n Vattenfall pA
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pisk. Arende l7:04:31 0.
2017-082 till 2017-086 Bekrtiftelse p6 uppsiigning av eln?its{vtal
I5:03:162.

16/17:06

2017-070 Granneintyg gtillande tirende 17.04:315. Styrelsen har tidigare
beslutat inhiimta granneintyg fran ytterligare grannar. Det frhmeAr arien r
DesruraT mnamta grannelntyg tran ytterligare grannal. Det frfrmgar aven att
ytterligare ett triid onska tas ner av en ntirliggande fastighet Maikus l<ontaktar
frigesttillaren fcir att stiimma av hur vi s6r vidare.vr Bclr vruillg.j. 2017-074 Fcirfr6gan om det tir mojligt att jiimna tiil fotbolls$lanen vid
Blisippeparken. Britt-Marie undersciker om detta kan vara n]roiliet att
genomfora i samband med stiiddagen. Arende ll:06:324

k. 2017-075 Overenskommelseblank-ett fr6n Lantmiiteriet for a[slutninrr till
gemensamhetsanliiggning. Det framgir inte av brevet vad sdm ine6r'i
bertikningen, det uppdras 6t Tommy att kontakta Lantmiiteribt f,it utt fa.tt
fcirtydligande om hur beriikningen iir gjord. Ingar i iirenLde rJ:04:3rl.

1' 2017-076 Bekriiftelse pi kundnummer hos Jura iirende r7:0i:320.
2017-079 Meddelade frin entreprenor att de planerar prib<irja
reparationsarbetet med den trasiga kabeln vid Akerblirsvaseh 2reparationsarbetet med den trasiga kabeln vid Akerblirsviigeh 2 veckim efter
pisk. Aren de l7 :04:310.
)n1 1-na1 +ill tn.f '7 noA E ^l--*fa^.t^^ --q -----^-r--,: | ..,

m.

n. iirerrde

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 324 457,I7 l<r
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
SBAB Sparkonto: I 827 995,07 kr (upplupen rtirrta Z'OZA,S| kr)
Obetalda skulder: Ca. 10 000 kr

Det finns fordringar ftir fibernedliiggningen och tra:nspolter av ve:d och flis.

7. Viigfogdens rapport
a. Soptunnan vid viindplanen pi Vitsippeviigen har gitt scinder]Markus ttgardar

detta. Aren de 17 :06:322.
b. En vtignamnsskylt har blivit p6kord vid viindplanen pi JEflisifpevzigen Markus

htgardar detta, iirend e 17 :06:325.
c. Trasig lampa L070 phBliblirsv?igen, Markus ttgiirdar detta #ende l',t:06:326.

8. Nya iirenden
a. Di vi ser att det inkommer minga forfr6gningar om traclftilh[ng beshrtas att ta

fram en checklista. Tommy tar fram ett ftirsrag, iirende t7:0d,:237.

Arendeloggen
l4:02:0Il Nedgriivning av Fiber: Vi har iter fitt en ny kcr person fbr detta.

Beslut tas att vi efter sandsopning skett ska genom en egerl
besiktning och skicka dver protokollet,

l4:02:0I2 Bullerplanket: Inget nytt.
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14:03:029 Motion: viilkommen skyltar: Markus har varjit i kontakt mod
Lantmiiteriet ftir att kopa in liimpligt kartunderlag. Det finns idag gratis
verktyg (QGIS) for att hantera underlaget fr6n Lantmtiteriet c,ch iiven
kartor som kan anviindas utan avgift. Beslut tas att prova verlrtyget ftir
att se om det kan vara n6got som iir anviindbart eller om vi behciver
kopa in tjiinsten. P6. Latmateriet.se kan man iiven ladda ner
e.xempelkartor ftir att se vilket underlag som passar.

14:03:033 Ovrig friga flrsmiitet: virkestransporter: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
14:06:069 uppdatering av skiitselplan fiir griinomrflden: Inget nytt.
14:07:078 Byte till LED-belysning: Inget nytt.
14:10:lI2 Dagvattenbrunnarna: Vi har 6ter tagit upp korrtakten med entreprenor

angAende detta och viintar svar.
15 :02:149 Refug mellanviigen: Arendet bordlagt.
15:03:162 Dubbla org.nr.: Organisationsnumret iir nu bytt hos Vattenfall och nya

avtal med nAgot ltigre pris finns.
1 5:04: 1 66 Arbetsordning (tidigare: verksamhetsplan): rtnget nytt.
15:07:178 Parkering pi milade trottoarer: Inget nyt1.
15:08: 181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget n1rt.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen 15: Inget nytt.
15:11:200 Reline av dagvattenledning: Inget n1tt.
16:03:214 Triidf;illning mellan Smultronviigen och Hemmesta Dalviig: Inget

nym.
16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget n1tt.
| 6:03 :2r9 Dagvattenledning Mellanviigen: Avstiimningsrndte har nu

genomforts. I samband med iterstiillningen kommer Aterasfalrtering ske
over hela viigbredden anslutning till fastighetsinfbrter kommer ske vid
dagens viigkant. Mojlighet finns for de fastighetsiigare som vill att pit
egen bekostnad erh611a en ny beltiggning tiven utanf<ir denna efter
kontakt med entreprenciren. Pi den del av viigen diir man nu g,riivt upp
har man iiven byggt upp en ny viigstomme fctr all. undvika frarntida
problem i griinsen mellan ny och gammal rekorrrmenderar
entreprenoren att vi tiven bekostar en ny viigstorrrme pA den ilerstiende
delen. Entreprenoren iterkommer med offerl pA detta. I samband med
att man arbetar med anslutningen av den nya dagvattenledninlgen under
Hemmesta Dalvtig kommer man behova stiinga aLv Hemmesta Dalviig
och leda trafiken via viigskiilet.

I 6:04 :222 Renovering container: Arendet bordlagt.
16:05:226 Kupolbrunn pi iingarna vid Dalstugan: FriguLn har nu diskuterats

med entreprenor som kommer flterkomma med en offert.
16:05:228 Information om vflgavgiften till hemsidan: I brist pi tid behandlades

inte iirendet.
16:06:230 Besvara 2016-028 Gemensamt miite med Kolvikssamf?illighet: I

brist pi tid behandlades inte iirendet.
16:08:250 Fiillning av gran Mellanviigen: I brist pi tid be,.handlades inte iirendet.
16:08:253 Ny trafik-ii Backviigen: I brist pi tid behandlades inte iirendet.
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1609:254 Ledningsriitt ph Hemmesta 10:84: I brist p6 tid behandlades inte
iirendet.

16:09:258 Vattensamling Vitsippeviigen: I brist pi tid behandlades inte iirendet.
16:09:259 Grunduppsiittning verktyg: I brist pA tid behandlades inte iirendet.
16:10:274 Triidfiillning Backviigen: I brist pi tid behand.lades inte Zirendet.
16:10:275 omliiggning Hemmesta Darviig - Backviigen: I brist p6 tid

behandlades inte iirendet.
16:ll:276 Triidfiillning Akerbiirsviigen 1: Triidet iir nu fiillt och virke och ris

kommer tas bort i samband med stiiddagen. Arerrdet st?ings.
16:rr:278 Stopp i DB018: vi har Ffier tagitupp kontakten med entreprenor

angiende detta och viintar svar.
16:11:279 Klotter pi elskip: I brist pi tid behandlades inte iirendet.
16:1 1:280 overasfalterad vatte.ruortiirrgrring Tranbiirsviigen l6: I brist pa tid

behandlades inte iirendet.
16:rI:282 Fiillning av triid vid tidigare transformator pfi Centrumviigen: I

brist pi tid behandlades inte iirendet.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: I brist pi tid behemdlades

inte tirendet.
17:02:285 Riijning sly Mellanviigen-Dalviigen: I brist pi tid behandlacles inte

iirendet.
17:02:286 Griisklippning: I brist pi tid behandlades inte ijirrendet.
17:02:287 Klippning av buskage: I brist pa tid behandlades inte iirendet.
17:03:290 vflrbrev 2017: I brist pi tid behandlades inte iir,endet.
17:03:291 Byte av niitstation: I brist pi tid behandlades inte iirendet.
17:03:293 Fiiretagspaketet Nordea: I brist p6 tid behandlades inte tirendet.
17:03:294 Plogskador: I brist pi tid behandlades inte tiren<let.
17:03:295 Neddragna tfn-tridar: Skanova har nu varit ute och iltgzirdat detta,

iirendet stiings.
17:03:296 Potthil Hemmesta Dalviig 19: Skadornaar nu htgardade, ?irondet

stiings.
17:03:298 Riijning viigomride: I brist pa tid behandlades inte iirendet.
17:04:299 Fiber Blibiirsviigen 6: I brist pA tid behandlades inte iirendet.
17:04:300 Hundbajs: Fr6gesttillaren iir nu informerad 2017-073, tirendet stiings.
17:04:302 x'iber vitsippeviigen 5, 17 och 29: I brist p6 tid behandlades inte

iirendet.
17:04:303 Fiber Vitsippeviigen27,27,3l och Hemmesta Dalviig 13,4tg: I brist

pA tid behandlades inte iirendet.
17:04304 Fiber Akerbiirsviigen 28: I brist pA tid behandlades inte iirendet.
17:04:305 Fiber vitsippeviigen 4: I brist pi tid behandlades inte tirendet.
17:04:306 Fiber Backviigen 32 och rranbiirsvilgen22z I brist p6 tid

behandlades inte iirendet.
r7:04:307 Byte elskip Backviigen: I brist pi tid behandla<les inte iirendet.
17:04:308 L191 Utbyte Vitsippeviigen: En ny Iampahar rLu blivit levererad.
17:04:309 skadad parkbiink: I brist pi tid behandlades inte iirendet.
17:04:310 L019 trasig lampa Akerbiirsviigen: Entreprentiren har meddelat att

det riiknar med att p6borja arbetet veckan efter pflsk.
17:04:31 1 Fiirriittning avstyckning: Ut<jver inkommen skrivelse 2017 -rJ7 5 har

inget ytterligare skett.
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17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: I brist pi rtid behandlades inte
iirendet.

17:04:313 Grus pfl iingen, Akerbiirsviigen: I brist p6 tid behandlades inte
tirendet.
Ny bom Akerbiirsviigen: I brist pi tid behandrades inte iirendet.
Triidfiillning Hemmesta Dalviig: Granneintyg har inkommit fr6n en
av de berorda grannama. Aven dnskemil om att ftilla y.tterligare ett trtid
har inkommit i samma skrivelse 2017-070. Markus kontaktar
frigestiillaren f<ir att se om vi kan sl6 ihop fdrfrigningama.
Lutande stolpe L165: I brist pi tid behandlades inte drendet.
Fiber Blibiirsviigen 5: I brist pa tid behandlades inte iirendet.
Stiiddag 20172I brist pi tid behandlades inte iirendet.
Pikiird pollare Dalstugan: Den pikorda pollaren itu nu atgardad,
iirendet stiings.
Jula-konto: Ett konto finns nu dppnat p6 Jula fcir mindre inkrip,
iirendet stiinss.

17:04:314
17:04:315

17:04:316
17:05:317
17:05:3 18

17:05:319

17:05:320

10. Hemsidan
a. Inget fanns att ta upp.

11. Ovriga frflgor
a. Inga dvriga frigor togs upp.

12. Niista miite
2017-04-22 10:00- 12:00 (styrelsen samras 09:30), Korvgrillningvid 12.
20 1 7-05-08 I 9:00 Styrelsemdte
2017 -06-05 1 9:00 Styrelsemdte

13. Miitets avslutande
Ordfcirande tackade samtliga deltagare ftir visat intresse och avslutade m6tet.

Vid protokollet

/,( fur4
Sekreterare Ordftirande

Dokumentnummer
HSVF-000151

Version
1.0

Datum
2017-04-29

O2017 Hemmesta Sodra Vigforening

Status
Godkrint

Sida
5(5)


