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Protokoll frin Styrelsemdte

Hemmesta Sddra Vagforening
org.nr: 717903-8000

Nflrvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Britt-Marie Ra.smussen och Fredrik
Fantenberg (Erstitter Michael Axelsson med rcistriitt).

Miitesdatumz 2017 -05 -l 5

1. Mtitets iippnande
Ordlorande Tommy Ahlsved hiilsade samtlisa viilkomna.

2. Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordfcirande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3. Val av miitessekreterare
Mcitet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
Mdtet beslutade begrtinsa motet till att endast hantera samridet kring Hemmesta
Centrum, offerten rorande Mellanvtigen och iingen vid Dalstugan samt
Grtisklippning.

5. Samrid rOrande Hemmesta Centrum
Stdrre delen av motet iignades flt att diskutera underlaget fdr samridet rorande
Hemmesta Centrum. Motet beslutade att fokusera pfi de delar som har eller tros
ha en piverkan pi viigforeningen eller dess medlemmar. En sammanfattning
finns nedan.
Kapaciteten pi Skiirgirdsviigen: Styrelsen iir orolig for att den nya
bebyggelsen y.tterligare kommer <ika kosituationen trrA Sk[rgflrdsv?igen och ser
gama att man inviintar en losning ftjr detta innan man fastslir denna plan. Det
samma giiller liven annan infrastruktur.
Parkering: Styrelsen gor bedomningen att det i planen finns for lite
parkeringsplatser och att risken ?ir stor att parkering di kommer ske phvira
intilliggande gator. Med anledning av detta foresprikar vi en rikning av antalet
parkeringsplatser for att motverka att parkering sker phvixa gator.
Bullerdiimpande itgiirder: Styrelsen dnskar se en utredning kring
bullerd2impande itgarder ftir de niirmast boende.
Mjuk iiverging av hiijden pi byggnader: Styrelsern vill se en tydligare mjuk
dverging mellan ny bebyggelse och en nuvarande. Detta skulle t.ex. kunna
utfdras genom att man endast tilliter radhus av 2-vtnrngs karaktiir nflrmast
befintlig bebyggelse.

Dokumentnummer
HSVF-000156

Version
1.1

Datum
2017-06-0s

02017 Hemmesta Sddra Vagforening

Status Sida
Godktint 1(3)



HemmeQtu
Jvf

Dokument: Styrelseprotokoll 161 l7 :07

Trafiken till Blflsippans fiirskola: Trafiken till Blisippans ftirskola som vad vi
tror till storre delen kommer 6ster ifrin kommer vara tvungna att ta viigen via
den nya rondellen i centrum. Detta p.g.a. fcirbjuden viinstersviing <isterifrin pi
Skiirg6rdsvtigen in mot den nya "lokalgata2". Detta beddmer vi inte vara nAgon
stdrre nackdel di det iiven kan motverka att denna inifart anv?inds som smitviig
till Hemmesta skolan/Hemmesta centrum.
Trafiken till Hemmesta skolan: Idag fcirekommer rlet att trafik till Hemmesta
skolan anviinder sig av Vitsippeviigen och Tranbiirsviigen fdr att minska detta
ser vi gama att man i planen <ippnar upp f6r en mdjlig anslutning mellan
lokalgata 1 och Hemmesta skolans 169 och mellanstzLdium. Se bifogad bild
nedan. Detta ger tiven en m<ijlighet att i framtiden ansluta denna nya viig till
Moti n via idag befintligt vagnat..Kffi
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Lekparker: Styrelsen vill iiven se att man planerar fcir fler storre lekparker
inom omridet for att balansera anvandandet mellan .Hemmesta S<idras lekplatser
som ligger i niiromridet.
X'iirvaltning: Styrelsen upplever det inte helt tydligt hur ftrvaltningen av
omridet kommer ske samt eventuella kostnader och vill se ett fi)rtydligande av
detta.
Delaktighet: Styrelsen upplever att kommunikationen hittills varit bristf;illig
och vill gama se ett tlitare samarbete.

6. Offerten riirande Mellanviigen samt iingen vid Dalstugan
Vi har nu fatt en offert p& vad en ny viiggrund ftir dern del av Mellanviigen som
ej rdrts av Viirmdd kommun skulle kosta. Summan 16r detta ar ca.700 tkr. Da
det iir ett si stort belopp uppdras det 6t Tommy att undersrika om kommunen
kan delfinansiera detta samt utreda om vikten av detta arbete. Vtigen var utan
anmiirkningar innan arbetet med dagvattenledningerr piborjades. Denna del
hanteras under iirende 16:03:219.
Vad det gtiller den nya dagvatten brunnen pi iingen mellan Centrumvtigen och
forskolan Dalstugan si iir summan ca.300 tkr. Detta for att grava ner den nya
brunnen samt jiimna till iingen. Det uppdras 6t Tomrny att efterfr6ga ett pris fdr
att endast gravaner brunnen. Denna del hanteras under iirende 16:05:226.
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7. Griisklippning
En plan ftir hur inkdp av griisklippare samt griisklippning kan gi till finns nu
framtagen HSVF-000152. Styrelsen beslutar dock att vdntamed inkcip och
isttillet kdpa in en ftirsta grdsklippning for 6ret frir att senare trter E sttillning till
ett eventuellt inkdp. Tommy kontaktar entreprendr ftir kostnads uppgift. Arende
17:02:286.

Niista miite
2017 -06-05 1 9:00 Styrelsemrite

Miitets avslutande
Ordforande tackade samtliga deltaeare for visat intresse och avslutade mdtet.

Vid protokollet

8.

9.

Markus Tommy
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