
HEMMESTA SÖDRA VÄGFÖRENING 
 

PROTOKOLL fört vid årsstämma 2008 med Hemmesta 
Södra Vägförening torsdagen den 25 september 2008. 
 
Närvarande från styrelsen;  
Richard Agmund 
Markus Sölvberg 
Britt-Marie Rasmussen 
Per Heurlin 
Roine Pettersson 
Bo Kahn 
 
 
Närvarande övriga medlemmar:   25 st     
 
§ 1   Mötets öppnande. 
         
        Ordföranden Richard Agmund förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2   Val av funktionärer 
 
        Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes;       Anders Runvall o Björn Henriksson 
        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 7 oktober 2008 kl 19.00 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 2007-07-01 --- 2008-06-30. 
 
       Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret och lägger     
       den till handlingarna. 
 
§ 7  Revisionsberättelse. 
 
      Årsmötet godkänner revisionsberättelsen över styrelsens förvaltning av föreningen under 
      tiden 2007-07-01 --- 2008-06-30 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 oförändrad utdebitering med 1 400 kronor per år. 
 
        Stämman enas om oförändrad årsavgift samt godkänner inkomst- och utgiftsstat och  
        debiteringslängden. 
 
§ 11  Förfallodag för vägavgiften – 2008-11-30. 
 
         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 Richard Agmund 
2. Ordinarie styrelseledamot två år Markus Sölvberg 
3. Ordinarie styrelseledamot två år              Britt-Marie Rasmussen 
4. Styrelseordförande ett år                          Richard Agmund 
5. Styrelsesuppleant ett år                            Lena Lindgren 
6. Styrelsesuppleant ett år                            Kent-Åke Olofsson 
7. Revisorsuppleant ett år  Erik Norberg 
8. Revisorsuppleant ett år                       Görel Granath 
9. Vägfogde ett år                       Roine Pettersson 
10. Ledamot valberedningen ett år                Erik Norberg 
11. Ledamot valberedningen ett år                Annica Sundberg 
12. Sammankallande valberedningen ett år   Bo Kahn 

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



 
•   Motion ang. Felplacerad lyktstolpe Backvägen 39 – Ginger o Gert Siebolds 
        Styrelsen har varit på plats och kan konstatera att när byggnationen genomfördes i  
        området var placeringen av lampan korrekt, men efter breddning av uppfarten blir  
        den felplacerad. De nya ägarna har undersökt med kommunen och Vattenfall om  
        de kan ta ansvar och flytta lyktstolpen men fått nej på frågan. Det ligger ju i väg- 
        föreningens intresse att bilarna kommer bort från gatan med breddade uppfarter  
        som följd. 
 
        En intensiv diskussion sker av årsstämman. Beräknad kostnad för att flytta stolpen  
        kan ligga runt 10 000 kronor.  
 

                  Årsstämman enas om att styrelsen kollar upp om det är möjligt att flytta  
                  lyktstolpen. 

 
•  Motion ang stoppmarkeringarna Hemmesta Dalväg – Centrumvägen – Ginger och    
       Gert Siebolds. Man bedömer att sikten är skymd och att detta utgör en fara för alla i 
       korsningen. Förslaget är att ta bort stopplikten på Hemmesta Dalväg och behålla  
       den på Centrumvägen. 
 
       Vägföreningens ordförande informerar om att detta var en av flera åtgärder som  
       genomförts efter förra årsstämman för att få ner hastigheten i området. En intensiv  
       diskussion med många inlägg sker från årsstämman både för och emot förslaget.  

 
Årsstämman kommer fram till att en omröstning i frågan skall ske vid nästa 
årsmöte.     
 

• Rondell vid utfarten från Hemmesta Dalväg på Skärgårdsvägen – Björn Henriks-
son.  Mot bakgrund av att befolkningsökningen i vårt närområde har accelererat 
utan att någon investering genomförts för att möta den ökade belastningen på Skär-
gårdsvägen så ökar olycksrisken vid utfartsvägarna. För att lösa detta problem har 
föreslagits att en rondell skall byggas för utfarten från Hemmesta Dalväg. Därefter 
har inget hänt i ärendet. Föreslås att förslaget tas upp igen med Värmdö Kommun 
och nu även ihop med Kolviks vägförening. 
 
Stämman är klart för motionen liksom styrelsen. Kontakt skall tas med Kolviks 
vägförening. Dessutom behövs ett personligt besök hos kommunen för att ge 
ärendet mer tyngd. Samtidigt bör påpekas att bullermätningar har gjorts utefter 
Skärgårdsvägen vid Hemmesta Dalväg – Parkvägen och enligt uppgift ligger 
nivåerna över godkänd nivå. Ett bullerplank borde sättas upp utefter de fastigheter 
som gränsar mot Skärgårdsvägen. 
 
Årsstämman beslutar att Styrelsen arbetar vidare med motionen och tar 
kontakt med Björn Henriksson. 

 
 
§ 15   Övriga frågor 
 

• Tvåmeters hastighetsdämpande plintar mellan Parkvägen och Skärgårds-
vägen- 



 
Vägfogden säger att man ofta bygger in en fara för barnen genom att placera ut 
plintar men att styrelsen skall se över denna fråga.  

 
• Farthinder 

 
      Föreslås att alla farthinder på Hemmesta Dalväg skall vara likadana som infartsfart- 
      hindren vi Hemmesta Dalväg och ha mittrefuger. 
 
      Styrelsen skall se över förslaget. 
 
• Lekplatser 
 
      Flera medlemmar tar upp frågan med lekplatserna. Vägfogden informerar om att  
      lekplatsen vid Smultronvägen får sina farliga leksaker bortagna i morgon.  
 
      Rent allmänt tycker man att det är tråkigt att de lekplatser som finns inte rustas 
      upp. Några på stämman tycker inte att det behövs lekplatser. 
 
      Det är förrättningen som pågått under flera år som styr om vi får åtgärda lekplat- 
      serna. 
 
      Bo Nilsson tidigare ordförande i Vägföreningen anser att det är av stor vikt och att  
      det ligger i Vägföreningens intresse att iordningsställa åtminstone någon av lek- 
      platserna för att skapa en naturlig mötesplats för de som bor i vårt område.  
 
      Ordföranden för Vägföreningen informerar också om att det är styrelsens upp- 
      fattning att åtgärda lekplatserna efter förrättningens genomförande. En enkät  
      kommer att genomföras för att efterhöra medlemmarnas inställning till frågan. 
      Lekplatserna skall självklart utföras efter EU standard. 

 
• Förrättningen 
 
      Ordföranden informerar om att vi efter att ha bytt handläggare för förrättningen   
      ånyo har lovats, att efter att vi svarat på ytterligare frågor, skall förrättningen     
      kunna vara klar till nyår. 
 
• Mätning av farterna i området.  
 
      Marcus informerar om att den trafikgrupp som bildades efter förra årsmötet har  
      genomfört mätning av hastigheten inom området. Vid flera tillfällen och vid olika  
      tidpunkter och ställen har man kommit fram till, att snitthastigheterna ligger runt  
      30-35 km i timmen.  
 
      Många på stämman påpekar att det förekommer högre hastigheter än de nu upp- 
      mätta främst sent på kvällarna. Ytterligare mätningar skall göras. Trafikgruppen  
      välkomnar fler till gruppen. Johan Schneider och Fredrik Erdmann ställer sig till  
      förfogande. 

  
 



 
• Mopedåkning på gångvägen Blåsippevägen/Åkerbärsvägen 
 
      Anne Pandolfi som bor vid Blåsippevägens vändplan, där gångvägen börjar,  
      berättar att det körs mopedlopp och man röjer undan buskar och fyller ut med 
      jord för att kunna köra förbi stoppet vid gångvägen.  
 
      Styrelsen kommer att kolla upp detta för åtgärd.  
       
• Bidrag till vägföreningar från kommunen 

           
                 Varför upphörde bidragen från kommunen till vägföreningarna när ojämlikheten  
                 inom kommunen vad gäller väghållningen kvarstår. Detta bör undersökas av  
                 styrelsen. 
 
                 Styrelsen kommer att kolla upp detta för åtgärd. 
   
§ 16 Avslutning. 
 
Vägföreningens ordförande Richard Agmund tackar alla för visat intresse och avslutar 
årsstämman. 
 
Vid protokollet:   Justeras; 
 
 
……………………………….                      …………………………… 
Britt-Marie Rasmussen                                                 Richard Agmund 
 
 
    ……………………………….. 
    Anders Runvall 
 
    .................................................. 
    Björn Henriksson 
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