
HEMMESTA SÖDRA VÄGFÖRENING 
 
PROTOKOLL fört vid årsstämma 2005 med Hemmesta 
Södra Vägförening torsdagen den 28 september 2006. 
 
Närvarande från styrelsen;  
 
Lars Axenfalk 
Bo Nilsson 
Britt-Marie Rasmussen 
Per Heurlin 
Roine Pettersson 
 
Leif Eriksson Tekniska Kontoret var speciellt inbjuden. 
 
Närvarande övriga medlemmar:   23 st     
 
§ 1   Mötets öppnande. 
         
        Ordföranden Lars Axenfalk förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2   Val av funktionärer 
 
        Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes;         Jeen WiIberg och Roine Pettersson 
        Till ordförande för stämman valdes;         Lars Axenfalk 
        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. 
 
        Torsdagen den 5 oktober 2005 kl 19.00 hos Lars Axenfalk Hemmesta Dalväg 46. 
 
§ 5    Plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 
     
         Protokollet hålles tillgängligt hos styrelsens sekreterare. 
  
§ 6   Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2005-07-01 --- 2006-06-30. 
 
       Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret och lägger     
       den till handlingarna. 
 
§ 7  Revisionsberättelse. 
 
      Årsmötet godkänner revisionsberättelsen över styrelsens förvaltning av föreningen under 
      tiden 2005-07-01 --- 2006-06-30 och lägger den till handlingarna. 



 
 
§ 8  Fastställande av resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret. 
 
       Årsmötet godkänner resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret och  
       lägger dem till handlingarna. 
 
§ 9  Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
 
       Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med  
       revisionsberättelsen. 
 
§ 10   Styrelsens förslag årsavgift, inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd 
 
          Stämman godkänner en oförändrad utdebiteringen för innevarande verksamhetsår  
          1 400 kronor per andel.  
 
         Stämman godkänner debiteringslängden. 
 
§ 11  Förfallodag för vägavgiften – 2006-11-30. 
 
        Årsmötet fastställer den sista november som betalningsdag för vägavgiften innevarande 
        verksamhetsår.  
 
§ 12   Beslut om arvode till nästkommande års styrelse, revisorer, valberedning och  
         vägfogde. 
 
         Styrelsens arvode har efter att varit oförändrade under flertalet år, höjts efter beslut 
         av förra årsstämman vilket innebar en arvodeshöjning på 2 år med 10 % vardera år.  
         Styrelsen beslutar om fördelning av arvodena inom styrelsen. 
 
§ 13   VAL 
 
          Följande val förrättas; 
 

1. Ordinarie styrelseledamot två år Marcus Sölvberg  
2. Ordinarie styrelseledamot två år Richard Agmund 
3. Styrelseordförande ett år                          Richard Agmund 
4. Styrelsesuppleant ett år                            Lena Lindgren 
5. Styrelsesuppleant ett år                            Kent-Åke Olofsson 
6. Revisorsuppleant ett år  Erik Norberg 
7. Revisorsuppleant ett år                       Karl-Evert Wahlström 
8. Vägfogde ett år                       Roine Pettersson 
9. Ledamot valberedningen ett år                Jessica Sehlin 
10. Ledamot valberedningen ett år                Eva Rasmussen 
11. Ledamot valberedningen ett år                Erik Norberg 
12. Sammankallande valberedningen ett år  Jan Ullberg 

 
 
 



§ 14   Rapport - Bussvändslingan 
 

Till Årsstämman har inbjudits Leif Eriksson Tekniska förvaltningen. Vägföreningen har 
sagt upp avtalet för bussvändslingan per 1/1 2007.  
 
Leif informerar först om de gång- och cykelbanor som är planerade i vårt närområde; 
 
• En gång- och cykelväg från Hemmesta Vägskäl till Älvsby/Ploglandet som kommer 

att vara färdig till sommaren 2007. 
• Från Hemmesta Dalväg till Bygdevägen. 
• Från Älvsby till Bullandö 
 
Målet är att täcka cyklandet från Nacka till Bullandö. Grisslingerakan har man ingen 
lösning på ännu. Det finns dock skyltad cykelväg genom Mörtnäs. 
 
När det gäller busslingan så är Kommunen, Vägverket och SL nu överens. Ritning 
över planerad bussterminal och rondell Hemmesta Vägskäl delas ut.   
 
Det är en lång process. Eftersom väg 222 är en länsväg är Vägverket väghållare och 
de har inga pengar avsatta för detta. Tidsaspekten är ca. 1 år från dags dato och till 
upphandling. 
 
Frågan debatterades ingående. En beslutad tidsplan från Vägverket måste till så att  
vi vet när bussterminalen är färdig. Direkt berörda fastighetsägare är mycket upprörda 
att man inte kommit längre med en lösning. Vad gör SL den 1 januari om vi stänger av 
infarten till busslingan? Enligt Leif har han påpekat för SL att de måste ta fram en 
reservplan. Olika förslag förs fram från Vägföreningens medlemmar var bussarna kan 
vända som alternativ till busslingan. Det är dessutom problem med bussvändslingan 
för det kommer långtradare och tankbilar och vänder där och sopcontainrar ställs av. 
 
Problemet är att busstrafiken har intensifierats katastrofalt sedan avtalet med kom-
munen om busslingan skrevs från början. Dessutom har intensiteten ökat sedan 
trängselskatten tillkom. 
 
Leif undrar om man kan finna en lösning på befintliga problem med busslingan fram till 
dess planerad bussterminal/rondell är färdig. Några medlemmar påpekar att även  
om man försöker hitta lösningar med bullerplank el dyl. så är det så att det inte är 
lämpligt att dra in tung trafik i ett bostadsområde med tanke på den ökade olycksrisken 
för barn som bor i området. Vägföreningens medlemmar vidhåller att avtalet inte skall 
förlängas utan att bussvändslingan stängs av 1/1 2007. Vinterunderhållet av bussvänd-
slingan med saltning är det dock önskvärt att Kommunen står för, vilket Leif lovade. 
 
Ordföranden föreslår att stämman kommer till beslut i frågan. 
 
Årsstämman beslutar enhälligt; 
 
att godkänna ritningarna för gång- och cykelvägarna som berör vägföreningen, 

samt 
 
att        godkänna ritningarna på ny bussterminal och rondell enligt förslagsskiss, samt 



 
att        uppsägningen av avtalet kvarstår – ingen bussvändslinga fr o m 060101, samt 
 
att       vår förhoppning är att kommunen finner en lösning med bussvändplats på 
           annat håll. 
 
Leif Eriksson önskar att kommunen får en kopia av stämmoprotokollet vilket beviljas. 
 
Ordföranden tackar Leif för att han har kommit till årsstämman och på ett bra sätt redo- 
gjort för kommunens inställning i frågan. 
 

 
§ 15   Motioner 
 

• Hastigheten på våra vägar i området   -   Richard Agmund 
 

Ordföranden informerar om att Vägföreningen har tagit ett beslut sedan tidigare 
att vartannat år lägger man medel för hastighetssänkande åtgärder och vartannat 
år åtgärder för förbättring av vägnätet. 
 
Marcus Sölvberg tycker att man skall besluta bilda en grupp som tar tag i detta 
problem. Påpekas också att det inte bara är Hemmesta Dalväg som har problem 
utan även Centrumvägen. Årstämman önskar långsiktiga lösningar på detta. 
 
Motionen överlämnas till styrelsen för åtgärd. 

 
• Dike utmed Hemmesta Dalväg/Gårdsvägen   -   Richard Agmund 
 

En önskan om att ta kontakt med markägare som gränsar till marken i vårt 
område, om det kan lägga igen resterande del av diket fram till Gårdsvägen. 
 
Anledningen är närboende påverkas av det stillastående lakvattnet samt att  
det är en olycksrisk för barnen i området. 
 
Motionen överlämnas till styrelsen för åtgärd. 

 
• Skötsel av lekplatserna i vårt område   -    Richard Agmund 
   

Innan förrättningen är klar kan vi inte åtgärda lekplatserna. 
 
Motionen överlämnas till styrelsen för åtgärd. 

 
 

§ 16   Övrigt 
 

• Medlemsavgifter 
  
• Frågan ställs hur det är med inbetalningar av medlemsavgifter. Kassören svarar att 

samtliga medlemsavgifter är inbetalade. 
 



 
•  Mopedburen ungdom – ett problem 
  

Mopedburen ungdom åker ofta okontrollerat med sina mopeder och en medlem 
undrar om man kan påverka föräldrarna att prata med sina ungdomar. 
 
Ev kan man ta upp detta i det kommande sommarbrevet. Styrelsen får titta på detta. 

 
• Bygdevägen – parkeringsproblem 

 
Fastighetsägare på Bygdevägen tar upp problemen med alla fordon som parkeras 
på gångvägen ner till Bygdevägen och på Bygdevägen vid evenemang i 
Bygdegården. Ibland kan man inte ta sig ut från sina fastigheter. Det borde sättas 
upp Parkeringsförbudsskyltar på Bygdevägen. Styrelsen informerar att i så fall 
skall man lägga inom detta till kommunens trafiknämnd. Problemet är att ingen  
”lappar” bilarna om de parkerar trots förbud. Detta vidrör en annan fråga om de 
borde finnas gästparkering för våra bostadsområden.  
 
Fastighetsägaren tar även upp om det kan uppsättas bullerplank mot 
Skärgårdsvägen.  
 
Frågorna överlämnas till styrelsen för utredning 

 
• Stockar utanför fastighet – gamla elstolpar 

 
En fastighetsägare tar upp frågan när man kommer att ta bort de gamla elstolparna 
som ligger utanför deras fastighet. 
 
Frågan överlämnas till styrelsen att ta kontakt med Vattenfall/Televerket. 

 
§ 17  Avslutning. 
 
Bo Nilsson avtackar avgående ordföranden Lars Axenfalk för det arbete han utfört för 
Hemmesta Södra Vägförening. 
 
Ordföranden tackar för gåvan samt tackar de närvarande för visat intresse och Årsstämman 
avslutas.  
 
Vid protokollet:   Justeras; 
 
 
……………………………….                      …………………………… 
Britt-Marie Rasmussen                                                 Lars Axenfalk 
 
 
    ……………………………….. 
    Jeen Wisberg 
 
 
    .................................................. 



    Roine Pettersson 
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