
HEMMESTA SÖDRA VÄGFÖRENING 
 

PROTOKOLL fört vid årsstämma 2007 med Hemmesta 
Södra Vägförening torsdagen den 27 september 2007. 
 
Närvarande från styrelsen;  
Richard Agmund 
Markus Sölvberg 
Britt-Marie Rasmussen 
Per Heurlin 
Roine Pettersson 
 
Leif Eriksson Tekniska Kontoret hade önskat att få närvara vid årsstämman och informera om 
den planerade cykelbanan mellan Hemmesta Dalväg och Bygdevägen. Ritning se bilaga. 
 
Närvarande övriga medlemmar:   25 st     
 
§ 1   Mötets öppnande. 
         
        Ordföranden Richard Agmund förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2   Val av funktionärer 
 
        Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes;       Jeen WiIberg och Annica Sundberg          
        Till ordförande för stämman valdes;       Richard Agmund 
        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. 
 
        Onsdagen den 3 oktober 2007 kl 20.00 hos Richard Agmund Hemmesta Dalväg 21. 
 
§ 5    Plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 
     
         Protokollet hålles tillgängligt hos styrelsens sekreterare. 
  
§ 6   Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2006-07-01 --- 2007-06-30. 
 
       Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret och lägger     
       den till handlingarna. 
 
§ 7  Revisionsberättelse. 
 
      Årsmötet godkänner revisionsberättelsen över styrelsens förvaltning av föreningen under 
      tiden 2006-07-01 --- 2007-06-30 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 
 
        Förslaget från styrelsen var en höjning av årsavgiften med 200 kronor.  
 
        Stämman ifrågasätter en höjning av utdebiteringen mot bakgrund av att ingen budget  
        för kommande år fanns tillgänglig vid stämnman.  
 
        Ordföranden föreslår då oförändrad utdebitering för innevarande verksamhetsår            
        1400 kronor per andel samt att till nästa årsstämma skall budgetförslag finnas med  
        vid kallelsen till årsstämman. 
 
         Stämman enas om oförändrad årsavgift samt godkänner debiteringslängden. 
 
§ 11  Förfallodag för vägavgiften – 2007-11-30. 
 
         Årsmötet fastställer den sista november som betalningsdag för vägavgiften innevarande 
         verksamhetsår. Vidare godkänner stämman att en förseningsavgift får tas ut med 200  
         kronor om inte betalning har skett efter en påminnelse. 
 
§ 12  Beslut om arvode till nästkommande års styrelse, revisorer, valberedning och  
         vägfogde. 
 
         Styrelsens föreslår oförändrade arvoden, vilket stämman godkänner. 
 
§ 13   VAL 
 
          Följande val förrättas; 
 

1. Ordinarie styrelseledamot två år Per Heurlin 
2. Ordinarie styrelseledamot två år Bo Kahn 
3. Styrelseordförande ett år                          Richard Agmund 
4. Styrelsesuppleant ett år                            Lena Lindgren 
5. Styrelsesuppleant ett år                            Kent-Åke Olofsson 
6. Revisor två år  Hans Lind 
7. Revisor två år  Anders Runwall 
8. Revisorsuppleant ett år  Erik Norberg 
9. Revisorsuppleant ett år                       Karl-Evert Wahlström 
10. Vägfogde ett år                       Roine Pettersson 



11. Ledamot valberedningen ett år                Erik Norberg 
12. Ledamot valberedningen ett år                Eva Rasmussen 
13. Ledamot valberedningen ett år                Annica Sundberg 
14. Sammankallande valberedningen ett år   Bo Kahn 

 
 
 
§ 14   Motioner 
 
          Ordföranden informar om att det har kommit in fyra motioner till årsstämman. 
 

• Fiberanslutning – Mikael Donse. Förslag att dra in internetfiber från fiberstammen 
som går ner i början på Hemmesta Dalväg till varje hus för att alla därmed kan få en 
snabb och stabil internetuppkoppling med relativt låg månadskostnad som i sin tur 
kan öka husvärdet. 

 
Ordföranden föreslår att styrelsen får undersöka kostnaderna som troligen kommer 
att bli avsevärda. 
 

• E-post adress till vägföreningen  - Bo Kahn. Förslaget är att medlemmarna enkelt 
skall kunna nå föreningen. 

 
Årsstämman kommer fram till att detta är en bra idé samt att Markus Aggefors och 
Markus Sölvberg tillsammans kan arbeta fram en enkel hemsida till föreningen. 
Erik Norberg kan också medverka. 

 
• Utvärdering av effekten med hastighetsbegränsande åtgärder – Bo Kahn. 

Ordföranden informerar om att en motion på förra årsstämman var grunden för 
vidgtagna hastighetsbegränsande åtgärder. Någon utvärdering är inte gjord men 
flera positiva omdömen har nått styrelsen. Frågan diskuteras vidare under Övrigt. 

 
• Uppröjning av lekplatsen på Åkerbärsvägen – Emma Niklasson och Jorm 

Strindberg. Förslaget är att man får röja buskar och ev fälla några träd och om 
Det finns några pengar att äska för detta. 
 
Ordföranden informerar om att eftersom ingen förrättning är genomförd så får 
Inte föreningen besluta om något vad gäller lekplatserna och får ej debitera ut 
pengar. Frågan diskuteras vidare under Övrigt. 

 
 
§ 15   Övrigt 
 

• Hastigheten på våra vägar i området. 
 
Denna fråga fångar alla medlemmars intresse. Hastigheten upplevs som hög på 
framförallt Hemmesta Dalväg trots de hastighetssänkande hinder som satts upp 
under året. Många olika synpunkter och förslag kommer upp.  
 
Årsstämman enas om att en arbetsgrupp bildas för att försöka hitta en lösning på 
problemet. 



 
Arbetsgruppen består av;  Marcus Sölvberg,   Görel Hansen, Niclas Klinthäll 
Erik Simeoni,  Lars Erik Clausen samt ngn repr från Mariebergsvägen 
 

 
• Lekplatserna 

 
Diskuteras vems ansvar lekplatserna är och det är det egentligen ingen som vet. 
En förrättning skulle kunna klagöra att vi kan ta hand om dem. Det är dock inte 
ett helt enkelt problem då lekplatser idag ligger under EU krav och därmed kan 
blir relativt kostsamma. 
 
Sedan tidigare fanns en frivillig lekplatsgrupp som samlade in pengar och för- 
sökta åtgärda de värsta felen, men då man fick pengar över lät man vägföreningen 
förvalta dem i avvaktan på att en förrättning skulle medföra att lekplatserna kom 
under vägföreningens ansvar. 
 
Årsstämman vill att dessa medel skall kunna disponeras av de som vill  
åtgärda något på lekplatserna, som i dag till stor del utgör en risk för de 
barn som leker där. 
 

 
• Förrättningen 
 
Ordföranden informerar om att efter otaliga påtryckningar på Lantmäteriet om 
hur långt man kommit med förrättningen – ansökan lämnades in i februari 2004 – 
har föreningen fått ett svar i september 2007 att det finns vissa oklarheter med 
ansökan. Bo Nilsson har fått titta på svaret och har haft synpunkter till Lantmäteriet. 
 
Ordföranden föreslår att styrelsen får komma överens om ett sammanträffande med 
Lantmäteriet, där vi får klargöra vad vi har för önskemål och hur Lantmäteriet ser på 
det hela. 
 
Årsstämman godkänner att styrelsen sammanträffar med Lantmäteriet. 
 
• Gångvägen Blåsippan/Hemmesta Dalväg. Kommunen sköter underhållet dåligt 

även boende inom vårt området håller dålig ordning på klippning av häckar mm. 
            
            Årsstämman godkänner att kontakt tas med kommunen samt att föreningen 
            går ut med information till alla våra medlemmar om att man måste hålla efter 
            sina träd och häckar så att de inte hindrar trafik på vägar och gångvägar. 

 
  

• Utplacering av bänkar i området.  
 
Else-Maj Zetterman har framfört önskemål om att bänkar kan sättas upp för dem som 
bor en bit från centrum och busshållplats och för dem som är äldre. 
 
Årsstämman tycker det är ett bra förslag och överlämnar åt styrelsen att åtgärda 
detta. 



 
       
 
 
• § 16 Avslutning. 

 
Richard Agmund tackar alla för visat intresse och avslutar årsstämman. 
 
Vid protokollet:   Justeras; 
 
 
……………………………….                      …………………………… 
Britt-Marie Rasmussen                                                 Richard Agmund 
 
 
    ……………………………….. 
    Jean Wilberg 
 
 
    .................................................. 
    Annica Sundberg 
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