
HEMMESTA SÖDRA VÄGFÖRENING 
 
PROTOKOLL fört vid årsstämma 2002 med Hemmesta 
Södra Vägförening torsdagen den 26 september 2002. 
 
Närvarande från styrelsen;  
 
Bo Nilsson 
Britt-Marie Rasmussen 
Göran Ahlqvist 
Lars Axenfalk 
Lennart Lidén 
Roine Pettersson 
 
Närvarande övriga medlemmar:  37 st 
Giltiga fullmakter:                 3 st 
 
 
§ 1   Mötets öppnande. 
         
        Ordföranden Bo Nilsson förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2   Val av funktionärer 
 
        Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes;               Jean Wilberg o Tina Lundgren  
        Till ordförande för stämman valdes;               Bo Nilsson 
        Till sekreterare för stämman valdes;               Britt-Marie Rasmussen 
 
§ 3   Kallelse i behörig ordning. 
 
        Frågan om kallelse till årsstämman skett i behörig ordning godkännes. 
 
§ 4   Tid och plats för protokollsjustering. 
 
        Måndagen den 7oktober 2002 kl 18.00 hos Bo Nilsson Hemmesta Dalväg 2 C. 
 
§ 5    Plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 
     
         Protokollet hålles tillgängligt hos styrelsens ordförande 
  
§ 6  Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2001-07-01 --- 2002-06-30 
 
       Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 7  Revisionsberättelse. 
 
      Årsmötet godkänner revisionsberättelsen över styrelsens förvaltning av föreningen under 
      tiden 2001-07-01 --- 2002-06-30.      



§ 8  Fastställande av resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret. 
 
       Årsmötet fastställer resultat och balansräkning. Till nästa årsstämma skall resultat 
       och balansräkning medfölja kallelsen. 
 
§ 9  Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
 
       Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.      
 
§ 10 Ansökning av omprövningsförrättning för att intaga grönområden och lekplatser i   
        föreningens verksamhet. 
 
        Skötseln av lekplatser och grönområden är på samma sätt som vägar och vägbelysning  
        viktiga för att skapa funktion och trivsel inom ett bostadsområde. Det finns starka 
        intressen för att låta grönområden och lekplatser ingå i vägföreningens normala verk- 
        samhet. Ordföranden riktar en eloge till lekplatsgruppen för deras engagerade arbete. 
 
        Styrelsen föreslår stämman att uppdraga åt styrelsen att söka omprövningsförrättning 
        för att ta in lekplatser och grönområden i genomensamhetsanläggningens ansvarsområde 
         
        Styrelsen föreslår stämman att uppmana samtliga fastighetsägare att underteckna en  
        gemensam ansökan om förrättningen vilket innebär att förrättningskostnaden kan hållas  
        låg. 
 
        För att ett övertagande skall bli aktuellt och förrättningskostnaderna hanterbara krävs att 
        ja-sägarna är i betydande majoritet 
 
        Stämman diskuterar ingående frågan. 
 
        Stämman beslutar; 
 
        att          styrelsen går ut med en färdig ansökan om gemensamhetsanläggning för under- 
                      skrift till varje fastighet, samt 
 
        att          om det inte går att få alla påskrivna skall ärendet upp på nästa årsstämma. 
 
§ 11  Styrelsens verksamhetsplan för 2002/2003 
 
        Styrelsen föreslår att verksamheten begränsas till drift och lagning av skador. I övrigt  
        satsas på en långtidsplan och ev. förrättning för övertagande av ansvar för lekplatser och  
        grönområden. 
 
        Årsmötet godkänner verksamhetsplanen. 
 
§ 12  Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd.        
 
         Utdebiteringen förslås oförändrad till 1 200 kronor per andel. Stämman godkänner 
         debiteringslängden. 
 
 



§ 13  Förfallodag för vägavgiften – 2002-11-30. 
 
        Årsmötet fastställer den sista november som betalningsdag för vägavgiften innevarande 
        verksamhetsår.  
 
§ 14  Behandling av inkomna motioner till årsstämman. 
 
*           Hastighetsbegränsande åtgärder Blåsippevägen 

 
Hans Björntorp, Blåsippevägen 10 har väckt motion om hastighetsbegränsande 
åtgärder på Blåsippevägen. Han nämner särskilt behovet av att en ordentlig skylt med 
”Lekande barn” sätts upp. 
 
Svar på motionen; 
Vägföreningen har under ett flertal år provat olika lösningar för att dämpa hastig-
heten på föreningens vägar. Ingen av dessa lösningar har fungerat bra. 
  
Föreningen har i år efter samråd med trafiksäkerhetsexpertis utfört en lösning med 
avsmalnande väg kombinerat med ett övergångsställe. Lösningen är permanent. Två 
sådana anordningar diskuterades – på Hemmesta Dalväg utanför gångvägen till Blå- 
sippans daghem och i anslutning till Dalstugans daghem. Det senare byttes ut mot 
några övergångsställen i korsningen Hemmesta Dalväg /Centrumvägen. Anledningen 
till detta var närboendes protester. 
 
Föreningens styrelse har själv den uppfattningen att övergångsstället vid Blåsippans 
gångväg på Hemmesta Dalväg har fungerat hastighetsdämpande. Det är av vikt att 
de åtgärder föreningen väljer är långsiktigt kostnadseffektiva och ger den effekt 
föreningen eftersträvar. Långsiktigt bör därför föreningen satsa på permanenta 
lösningar med samma utformning.  
 
Om föreningen så önskar kan föreningens styrelse upprätta en långsiktig plan för 
sådana förbättringar. Av kostnadsskäl kan inte alla utföras vid en tidpunkt. Temporärt 
kan blomsterlådor sättas ut där boende så önskar. Det förutsätter dock att någon tar 
på sig ansvaret att sköta dem. 
 
Inom hela området gäller en hastighetsbegränsning på 30 km /tim. Detta påbud har 
inte alltid någon effekt. Motsvarande gäller skylten ”Lekande barn”. Det som behövs 
är effektiva hinder som väcker tankspridda bilister. Föreningens styrelse tror nämlig-
en inte att dessa medvetet kör för fort utan de fortsätter lätt i den hastighet som gällt 
på allmänna vägen.  
 

        Beslut;    Stämman godkänner svaret på motionen.  
 
• Anläggande av ytterligare ett övergångsställe/avsmalnande väg vid Dalstugan. 
 
         Lena Lindgren och Eva Rasmussen i Lekplatsgruppen har väckt motion om  
         anläggande av ytterligare ett övergångsställe med avsmalnande väg i anslutning 
         till Dalstugan. 
 
 



         Svar på motionen; 
 
         Styrelsen har tidigare föreslagit en sådan lösning på angiven plats. Grannarna har 
         dock motsatt sig detta. Övergångsställe har därför anlagts i korsningen Hemmesta 
         Dalväg/Centrumvägen. 
 
         Styrelsen föreslår stämman att låta frågan bero till dess att ett principbeslut har  
         fattats om föreningen skall anordna ytterligare övergångsställen/avsmalnande vägar.  
         Fattas ett sådant beslut måste det upprättas en långsiktig investeringsplan för dessa  
         anläggningar. 
 
         Beslut;    Stämman godkänner svaret på motionen.  
 
• Inköp av traktor eller gräsklippare. 
 

Lena Lindgren och Eva Rasmussen i Lekplatsgruppen har väckt motion om inköp av 
traktor eller gräsklippare för att på sikt minska kostnaderna för grönområdena.  

 
         Svar på motionen; 
 
         Vägföreningen kommer vid årsstämman att ta ställning till om anläggningssam- 
         fälligheten ska ansöka om en ny förrättning för att ta in grönområdena och lekplat- 
         serna i anläggningssamfälligheten. 
 
         Föreningens ställningstagande i denna fråga är grundläggande för frågan om anlägg- 
         ningssamfälligheten över huvud taget skall sköta grönområdena. Först vid ett posi- 
         tivt ställningstagande i den frågan finns anledning att diskutera hur skötseln ska ske. 
 
         Styrelsen föreslår stämman att låta frågan bero till dess att gemensamhetsanlägg- 
         ningens ansvarsområde blivit fastlagt. 
 
         Beslut;    Stämman godkänner svaret på motionen.  

 
§ 15  Beslut om arvode till nästkommande års styrelse, revisorer, valberedning och  
         vägfogde. 
 
         Stämman beslutar om oförändrade arvoden till styrelsen, revisorer, valberedning och 
         vägfogde. 
 
§ 16   VAL 
 
          Följande val förrättas; 
 

1. Ordinarie styrelseledamot två år Britt-Marie Rasmussen  
2. Ordinarie styrelseledamot två år Lars Axenfalk 
3. Styrelseordförande ett år                          Bo Nilsson 
4. Styrelsesuppleant ett år                           Lena Lindgren 
5. Styrelsesuppleant ett år                           Kent-Åke Olofsson 
6. Revisorsuppleant                      Karl-Evert Wahlström 
7. Vägfogde ett år                      Roine Pettersson 



8. Ledamot valberedningen ett år                Åse Gillhart  
9. Ledamot valberedningen ett år                Eva Rasmussen 
10. Ledamot valberedningen ett år                Leif Rinman 
11. Sammankallande valberedningen ett år   Lennart Lidén 

 
§ 17   Övriga frågor 

 
     Gammal motion ang. långtidsparkering mm Hallonvägen 
 

Karl Erik Rudberg har kontaktat vägföreningen mot bakgrund att en motion enligt 
ovan framlades för vägföreningens stämma år 2000 där man beslutade att behandla 
ärendet vid nästkommande styrelsesammanträde. Därefter har inte ärendet behand-
lats. 
 
Motionen berörde långtidsparkering av fordon samt de höga hastigheterna på vägarna. 

             
            Ordföranden föreslår att en generell skrivelse går ut i samband med utskick avi-                      
             er för utdebitering delas ut. Skrivelsen skall innehålla en vädjan till alla fastig- 
            hetsägare 
 
            Davidsson, Backvägen 15 – vill ha framfört att det är av stor vikt att alla klipper sina 
            häckar speciellt i korsningar så att inte sikten blir skymd. 
 
            Väghållningen vinterhalvåret – Sandningen och plogningen bör bli bättre inför  
            kommande vintersäsong. Kritik riktas framförallt för plogningen. 
 
             Skylt ”Lekande barn” – framföres som önskemål. Ordföranden informerar om att 
            det skall ingå i en strategi med långtidsplan. Finns önskemål lämna in en skrivelse 
            till styrelsen. 
 
            Trottoar-streck – på Hemmesta-Dalväg för beröm från deltagare i stämman. 
 
§ 18  Avslutning. 
 
Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse. 
 
Årsmötet avslutas.   Justeras: 
 
Vid protokollet:   ………………………………. 
                                                                                       Bo Nilsson 
 
 ……………………………  ……………………………….. 
Britt-Marie Rasmussen   Tina Lundgren 
 
    .................................................. 
    Jean Wilberg 
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