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Protokoll frAn Styrelsem6te
Hemmesta S6dra Vegforening
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Lars-Ciunnar Axelsson, Michael Axelsson,
Roel Lammers och Britt-Marie Rasmussen.
Miitesdatu m: 20 17 -08 - I 4
1.

Miitets iippnande
Ordfdrande Tommv Ahlsved hiilsade samtlisa viilkomna.

) Val
J.

av miitesordftirande tillika justerare
Ordforande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista

Miitet beslutade godktinna foredragningslistan.
3.

Inkomna skrivelser
a. 2017-164 Motion till vtigftireningens sttimma att samtliga grdnomriden ska
underhillas p6 ett rlittvist siitt. Tommy har tackat fcir motionen (2017-165) som

b.
c.
d.

e.

f.
g.

kommer hanteras pi kommande styrelsemdte tillsammans med eventuella
<ivriga motioner.
2017-166 Onskemil om griisklippning av allmtinning. Tommy har besvarat
mailet 2017-231.
2017-167 Trasig gatubelysning i omridet kring Akerbiirr;viigen och
Tranbiirsviigen. Felet berodde pi en trasig elmiitare vilken nu iir utbytt av
Vattenfall. Markus har besvarat mailet 2017-I7I.
2017-168, -178, -181, -183, -193, -I94,-It)9,-209,-2I0 och-214 Ettflertal
frigor kring kommunens arbete pi Mellan"'iigen bland annat om en saknad
dagvattenbrunn. Den saknade dagvattenbnrnnen har nu &terinstallerats och
Tommy har besvarat mailen 2017-I95, -I97 -200, -2II.
2017 -I10 Bekriiftelse p& aktiverat sparkonto hos Collector bank hanteras under
Arende 17:08:331.
2017-173 Underriittelse om avslutad ftiniittning hanteras under tirende
17:040:31 1.
20I7-I79 BekrZiftelse avslutat konto hos SBAB hanteras under Zirende
17:08:331.
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i.
j.
k.
1.
m.

n.

o.
p.
q.

r.
s.
t.
u.
v.
w.

x.
y.

2017-I85 Meddelande om Arbetsgivarregistrering frin Sk.atteverket, hanteras
under drende I 5 :03 :I 62.
2017^I87 Meddelande om avregistrering sr:m arbetsgivaro samt for F-skatt hos
skatteverket hanteras under iirende I 5 :03 :1 62.
2017-I9I Meddelande att virl organisationsnummer 814000-2653 har
avregistrerats20IT-07-24 fren Skatteverket. Hanteras under iirende 15:03:162.
2011-192 Meddelande fr6n Skatteverket att Michael och llommy nu iir
registrerade som deklarationsombud. Arende 15 :03 :162.
2017 -196 Meddelande om att underh6llet arv vttra gr<inytorr idag iir en
bottennotering, Tommy har besvarat mailet 2017-I98.
2017-201 Meddelande om brev till en boende angiende a11en ny brunn
kommer monteras diir det nu saknas en pi Mellanviigen fr6n Vrirmdo kommun.
Arende 16:03:219.
2017-202 Meddelande frin Eltel networks att bygglovet frtr den nya
transformatorstationen vid bdrjan pi Hemrnesta Dalvtig beriiknas bli klart
under sommaren. Byggstart tidigast till september om allLa. a'v.tal iir signerade.
Arende 17:03:291.
20T7-205 Meddelande frin Skanska att de ska se over offerten for den nya
brunnen pA 2ingen vid Dalstugan. Arende 16:05.226.
2017-207 Ny offert frin Skanska for den nya brunnen p6. iingen vid Dalstugan.
Tommy har nu avbojt offerten 2017-206. Arende 16:05:229.
2017-208 och -2Il Forfrigan om forliingt slutdatum for kommande schakt vid
Centrumvti gen 26. Tommy har accepte rut <Ietta 2017 -218. Arende 17 :08 :329 .
2017-2I2 Meddelande att alI belysning iir sliickt i omridet kring
Akerbiirsviigen och Tranbiirsvligen. Markus har itgiirdat och meddelat (2017^
213) att felet berodde pl en siikring som inte var i skruveLd vilket nu iir
ifigardat.
2017-215 En boende har efter fibernedliigg;ningarna f6tt en vattensamling
utanfcir dennes uppfart. Detta lir sedan tidigare hanterat inom iirendet

1402:011.
2017-216 Bekriiftelse pi overlitelse av licens for V'isma Forening, hanteras
under iirende 1 5:03 : 1 62.
2017-219 Forfrigan om vilka fastigheter som fibernedliiggningarna berort.
Tommy har besvarat detta20I7-220. Arende l4:020ll
20Il -22I Meddelande att ersiittningspengeLrna for den st,ora
fibernedliiggningen ska vara pi ging. ArenLde l4.02.0lL
2017-222Fdrfttryan om niir lampan vid AL:erbiirsviigen 2 ska repareras.
Markus har meddelat (2017 -223 och 2017 -226) att vi bestiillt reparation och att
start av reparationen nu iir planerad till2017-08-16.
2017-224 Kontoutdrag och Engagemangsb,esked SIBAB.
2017 -225 Engagemangsspecifikation Nordea.
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6.

Ekonomisk rapport

a.

Saldon
Nordea
Nordea

PlusGirot:

329 194,23l<r
Sparkonto: 816,25l<r
1 700 000,00 kr (upplupen riinta
Obetalda skulder: Ca. 130 000 kr

Collector:

|

532,33

b.

Fdreningen har tidigare haft en kontantkassa denna iir nu avslutat.

c.

Deklarationen iir nu inskickad.

kr)

7. Viigfogdens rapport
a. Trrid ftillt pA Centrumviigen
b. Pollare lagade pA Hemmesta Dalviig

c.

d.

Klippt

grris

Elverket inliimnat

pi

service

8. Nya iirenden
a. Beslut tas att byta ut pollarna

pA Hemmesta Dalvtig i hdjd med nummer 19.
Markus koper in och byter ut dessa. Arende 17:09:349.

9.

Arendeloggen

l4:02:0I1 Nedgriivning av Fiber: Inget nytt.
l4:02:0I2 Bullerplanket: En ny handliiggare for detta pi Viirmd<j kommun. I
ovrigt inget nytt.
14:03:029 Motion: Viilkommen skyltar: Inget nytt.
14:03:033 Ovrig friga irsmiitet: virkestransporter: Ingerl nytt.
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
14:06:069 Uppdatering av skiitselplan ftir griinomriden: Inget nytt.
14:10:1 12 Dagvattenbrunnarna: Inget nytt.
15:02:149 Refug mellanviigen: Beslut tas att parkera detta iirende till dess att det
iir dags for slutlig omliiggning av Mellanviigen i l<orsningen med
Hemmesta Dalviig.
15:03:162 Dubbla org.nr.: Vi har nu f6tt bekriiftelse ph att organisationsnummer
814000-2653 har avregistrerats. Visma har <jverliitits och Michael och
Tommy har registrerats som deklarationsombud.
Arbetsgivarregistreringen iir iiven dverflyttad till det nya
organisationsnumret. S6ledes stiings nu detta tirende.
15:04:166 Arbetsordning (tidigare: Verksamhetsplan): Version 1.3 har nu
granskats, Markus uppdaterar kapitlet om triidftilltning till att i stiillet
referera till virt kommande dokument "Riktlinjer for triidftillning &
ansokan om triidftillning". Motet beslutar godkiinna dokumentet efter
iindringen. Markus uppdaterar dokumentet och Roel publicerar det pi
hemsidan under styrelsen.
15:07:I78 Parkering pi mfllade trottoarer: Lars-Gunnarhar varit i kontakt med
en skylttillverkare som ska iterkomma med ett fcirslag pA skylt.
15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nytt.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumvflgen L5: Ingetnl.tt.
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:200 Reline av dagvattenledning: Tommy har varit i kontakt med Viirmdo
kommun som lovat ta upp frhgan om Aterstiillande av griisytorna med
driften.
16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget nytt.
16:03:219 Dagvattenledning Mellanviigen: Ny asfalt tir nu, utlagd och det som i
dagsliiget kvarstir 2ir ovriga ytor. Delen nlirmast l.Iemmesta Dalvtig
kommer slutfdras under niista 6r ftjr att undvika siittningar i vligen.
| 6 :04:222 Renovering container: Arbetet pig6r.
16:05:226 Kupolbrunn pi iingarna vid Dalstugan: Vi har nu fitt en uppdaterad
offert men priset bedoms fortfarande ligga allt for hogt. Tommy
efterfrigar offerter frin ytterligare entreprencirer.
16:05:228 Information om viigavgiften till hemsidan: Inget n1tt.
16:06:230 Besvara 2016-028 Gemensamt miite med Kolvikssamfiillighet: Inget
nyu.
16:08:241 Lekparken Smultronet: Lars-Gunnarhar varit i kontakt med HAGS,
Lars-Gunnar och Markus tar fuam 2 fdrslag.
16:08:250 Fiillning av gran Mellanviigen: Inget nytt.
16:08:253 Ny trafik-ii Backviigen: Inget nytt.
16:09'254 Ledningsriifit ph Hemmesta L0:84: Inget n1tt.
16:09:258 Vattensamling Vitsippeviigen: Inget nytt.
16:10 :27 4 Triidfiillning Backviigen: Inget n1tt.
16:10:275 Omliiggning Hemmesta Dalviig - Backviigen: Vir kontaktperson iir
fortillftillet foriildraledi g.
16:ll:278 Stopp i D8018: Inget nytt.
16:ll:279 Klotter pi elskflp: Inget nytt.
16:II:282 Fiillning av triid vid tidigare transformator pi Centrumviigen:
Inget nytt.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Parkbiinken vid
vlindplanen pi Vitsippeviigen Zir nu omm6lad.
17 :02:285 Riijning sly Mellanviigen-Dalviigen: Inget nytt.
17:02:286 Griisklippning: Beslutas tas fram en lista pA personer som kan ttinka
sig att klippa samt forviintad service och transport kostnader. Markus
15:

11

tar fram detta.

l7:03:29I Byte av niitstation: ELTEL har meddelat att de f.idigast kommer
pibdrja arbetet i september under forutsiittning a|:I alla ar,tal dA finns
signerade.
I7 :03 :294 Plogskador: Inget nytt.

17:03'298 Riijning viigomride: Inget nytt.
17:04:299 Fiber Blibiirsviigen 6: Ater asfalteringen ser bra ut. Arendet iir
diirmed avklarat och parkeras i 4 fr tills det iir dags for kontroll innan
garantitiden gir ut.
17:04:302 Fiber Vitsippeviigen 5, 17 och 292Ingetnytt.
77 :04:303 Fiber Vitsippevii gen 27 o 27 o 3l och Hemmesta Dalviig 130 48: Inget
n)'tt.
17:04:304 Fiber Akerbiirsviigen 28: Inget n1'tt.
17:04305 Fiber Vitsippeviigen 4: Inget n1tt.
17:04:306 Fiber Backviigen 32 och TranbiirsvilgenZ2: InLget nytt.
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17:04:307 Byte elskip Backviigen: Tommy kontrollerar atl. arbetet iir avslutat
och Roel besiktigar arbetet.
17:04:310 L019 trasig lampa Akerbiirsviigen: Schaktning kommer ske pi
onsdag (16/8). Ater st6r sedan att asfalteru.
ll:04:311 Fiirriittning avstyckning: Vi har nu erh6llit en under"riittelse om
avslutad forriittning frin Lantmiiteriet, nigon inbetalning har ej skett
frin fastighetsiigaren. Michael skickar en faktura.
17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
17:04'316 Lutande stolpe L165: Inget nytt.
17:05.317 Fiber Blibiirsviigen 5: Inget nytt.
17:06:321 Byte elskflp Mellanviigen: Arbetet iir nu avslutat, arbetet drbara utf<lrt
i griiset utanfor asfalten. Aterstiillningen bedoms som godkiind. I
dagsliiget har vi dock inte f6tt in n6gon erstittning.
17:06:323 Triidfiillning Vitsippevflgen 20: Vi har inte f6tt tillbaka granneintyget.
17:06:326 L070 Trasig lampa Blflbiirsviigen: Inget nytt.
Il:06:327 Checklista triidfiillning: Roel kontaktar fcirfattaren till texten
angiende orsaken till textdelen rorande bam sam.l om vi f6r
iteranviinda denna text.
17:08:328 L007 Trasig lampa: Inget nytt.
17:08:329 Fiber Centrumvilgen26: Entreprenoren har efterrfrigat ett nytt
slutdatum Tommy har godkiint detta.
1 7:08:330 B-faktura: Inget nytt.
17:08:331 Byte av bank: Pengama fr6n SBAB iir nu flyttade till Collector bank.
Vi har iiven fatt en bekriiftelse pi attvhrt konto i SBAts iir avslutat.
Arendet stlings.
17:08:332 Rensa nya dagvattenbrunnar: Inget nytt.
17:08:334 Bokning av lokal fiir stiimman: Lokalen lir nu bokad, iirendet sttings.
17:08:335 Bokning av ordftirande till stiimman: Vi viintar fortfarande svar,
Michael stdter p6.
17:08:336 Kallelse till stiimman: Inget nytt.
17:08:337 Fiirvaltningsberiittelse: Fdrsta versionen iir nu g,ranskad, Tommy
uppdaterar.

17:08:338 Bokslut: Idag saknas forriittningen i bokslutet, Michael liigger in
denna.

17:08:339 Utgifts och inkomststat: Inget nytt.
17:08:340 Debiteringsliingd: Inget nytt.
17:08:341 Revisionsberiittelse: Michael har nu liimnat civerr efterfrigat underlag
till vir auktoriserade revisor.
17:08:342 Framstiillan om disponering av resultat ga:4 och ga:13: Inget nytt.
17:08:343 Valberedningen infiir stiimman: vir medlemsrevisor och en
suppleant har meddelat att de vill liimna sina uppdrag. Tommy hiller
kontakten med valberedningen.
l7:08:344 Uppdatering av hemsidan: Inget nytt.
17:08:345 Sniiriijningsavtal 17ll8: Vi viintar offert fr6n entreprenciren.
17:08:346 Fiillning av triid i dike: Inget nytt.
17 :08'347 Hastighetsskyltar: Inget n1tt.
17:08:348 Vibratorplattaz Vibratorplatta iir nu inkopt, iirerLdet stiings.
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10. Hemsidan

a.
11.

Inget fanns att ta upp.

Ovriga frigor

a.
b.

Ytterligare en biink med bord har hiimtats och placerats vid Dalstugepa(ken.
Motet beslutar kdpa in 2 fiterIigarc Z-sniglar ftir att placera ut i omr6de[.
Markus ansvarar fdr inkop och utplacering. Arende 17:09:350.

12. Niista miite
2017 -09-04 I 9:00 Styrelsemdte

2017-09-25 18:30 Preliminiir tid fdr Arsmote (styrelsen samlas 17:30)
13.

Miitets avslutande
Ordfdrande tackade samtliga deltagare ftjr visat intresse och avslutade m

Vid protokollet

Zatuz,4
Sekreterare
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