
HEMMESTA SÖDRA VÄGFÖRENING 
 

PROTOKOLL fört vid årsstämma 2010 med Hemmesta 
Södra Vägförening onsdagen den 15 september 2010. 
 
Närvarande från styrelsen;  
Richard Agmund 
Markus Sölvberg 
Britt-Marie Rasmussen 
Per Heurlin 
Roine Pettersson 
 
Närvarande övriga medlemmar:    26 st     
 
§ 1   Mötets öppnande. 
         
        Ordföranden Richard Agmund förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2   Val av funktionärer 
 
        Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes;        Jean Wilberg  
          Bo Kahn 
        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. 
 
        Måndagen den 27 september 2010  kl 19.00 hos Richard Agmund, Hemmesta Dalväg 21. 
 
§ 5    Plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 
     
         Protokollet hålles tillgängligt hos ordföranden, på hemsidan samt på Hemmesta  
         bibliotek. 
  
§ 6   Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2009-07-01 --- 2010-06-30. 
 
       Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret och lägger     
       den till handlingarna. 
 
§ 7  Revisionsberättelse. 
 
      Årsmötet godkänner revisionsberättelsen över styrelsens förvaltning av föreningen under 
      tiden 2009-07-01 --- 2010-06-30 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 – 2010-11-30. 
 
         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 Britt-Marie Rasmussen 
3. Fyllnadval efter ledamot ett år John Nävertun 
4. Styrelseordförande ett år                         Markus Sölvberg 
5. Styrelsesuppleant ett år                            Lena Lindgren 
6. Styrelsesuppleant ett år                            Kent-Åke Olofsson 
7. Revisor på två år  Bo Kahn 
8. Revisorssuppleant för ett år Erik Norberg 
9. Revisorssuppleant för ett år Görel Granath 
10. Vägfogde ett år                       Roine Pettersson 
11. Ledamot valberedningen ett år                Erik Norberg 
12. Ledamot valberedningen ett år                Marcus Aggefors 
13. Sammankallande valberedningen ett år   Styrelseledamot 

  
 
 



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

1. Lyktstolpe mellan Centrumvägen och Mellanvägen(Kvarnvägen) 
 

När man kommer från busshållplatsen är det mörkt att gå den vägen. 
 
Stämman ger styrelsen i uppdrag att se över belysningen inom föreningens område 
utifrån inlämnade synpunkter. 
 

 
2.   Iordningsställande av busshållplatsen vid fd vändslingan. 

 
            När man stiger av bussen i Hemmesta ändhållplats snubblar man ner i diket 
            För att bussen stannar för långt fram. 
 
            Stämman ger styrelsen i uppdrag att kontakta SL och efterhöra om man har för  
            avsikt att göra en riktig busshållplats på platsen. Styrelsen tittar också till vägbiten  
            mellan hållplatsen och Bygdevägen/Mellanvägen. 
 

3.  Utfarten från Centrumvägen ut på Skärgårdsvägen. 
 Det är stor kalabalik vid utfarten p g a flera orsaker – kö till grovsoporna, bussarna 
ska in till sin parkering, bilar kör rakt in till grönsaksförsäljningen eller parkerar i/vid 
korsningen. 
 
Förslag även på att hastigheten skall sänkas till 30 genom Hemmesta. Man bör 
överväga stoppförbud på Centrumvägen. 
 
Styrelsen får i uppdrag att se över ovanstående och komma med ett förslag på 
åtgärder. 
 

4. Ang – borttagande av lyktstolpe Backvägen 39. 
 

Man väntade sig att man skulle flytta stolpen inte ta bort den. Nu när det börjar bli 
mörkt saknas belysningen från lyktstolpen. 
 
Styrelsen kommer att besvara motionen med att denna fråga behandlats vid de 
två senaste årsstämmorna. Man har även innan borttagandet knackat dörr i området 
och informerat om borttagandet. 
 

 
 
 
 
 
 
 



§ 15  Övriga frågor 
 
Bebyggelse Hemmesta Centrum – Vägföreningens syn på områdesplanen 
 
Motortrafikled genom Hemmesta och höghusbebyggelse i direkt anslutning till villa-
bebyggelse ligger som förslag från kommunen och förslag om förbifart Hemmesta –  
med ny väg över Storskogen. Krafter verkar mot en sådan lösning.  
 
Det bästa vore om Skärgårdsvägen genom Hemmesta centrum kunde bli en lokalgata och inte 
en motortrafikled med ständiga köer mornar och helger. Det är viktigt att detta sker i ett sam-
förstånd mellan kommunen och de boende. 
 
Det viktigt att Hemmesta södra vägförening med kraft medverkar till att en positiv lösning 
Föreningen har över 400 hushåll bakom sig och är därmed en kraft att räkna med. 
 
Närboende till planerad bebyggelse i Hemmesta centrum har bildat en grupp för att 
agera mot kommunens planer. Denna grupp har gjort ett bra arbete.Vägföreningen hade 
hoppas få Leif Rinman i denna grupp att berätta inför stämman hur gruppen arbetat. 
 
Stämman föreslår att det bildas en väggrupp för att bevaka föreningens medlemmars intressen 
vad gäller bebyggelse Hemmesta Centrum och belastningen på vägen genom Hemmesta. 
 

Följande föreslås till denna VÄGGRUPP; 
 

Bo Nilsson, Agneta Brodin, Markus Aggefors, Görel Granath tillsammans med Leif Rinman 
 
Stämman föreslår att styrelsen går ut med information till alla våra medlemmar; 
 

1. Med uppmaning att alla bör beakta vad som händer och sker runt Hemmesta 
Centrum.  

2. Vi som föreningen går ut med skriftlig information när något nytt är på 
gång. 

3. Vi som förening bjuder in kommunen till ett möte med medlemmarna i 
föreningen för att få information om vårt Hemmesta centrum och vad som 
skall ske där och med förbifart Hemmesta. 

 
Parkering inom vägföreningens område.  
 
Frågan om parkering inom vägföreningens område tas upp. Tidigare har vägföreningen i en  
drive lagt lappar i brevlådorna vid de fastigheter där man måste klippa häckar ”Din häck är 
för stor” alternativ vid flera bilar parkerade på gatan ”Din bil är felparkerad”. 
 
Problemet kvarstår dock. På många av våra vägar bl a Åkerbärsvägen parkeras bilarna på 
båda sidor av vägen så att det är svårt att ta sig fram. Det utgör en stor fara för både barn och 
vuxna. Dags att göra en ny drive. 
 
Man kan inte hindra folk från att parkera på gatan. Dock – de vägar där vi har målat vita 
streck för gående, som på Hemmesta Dalväg – där lyder vägen under den lokala trafik-
förordningen och där kan föreningen ta in ett företag som sätter trafikböter på fordonet. 
 



Många föräldrar skjutsar sina barn till skolan och blokerar därmed vändplanen på 
Vitsippevägen och på Tranbärsvägen. Föreslås att man kontaktar rektorn på Hemmesta 
låg och mellanstadieskola med en vädjan om att gå ut till föräldrarna och informera att man 
inte kan göra så. En av de närvarande påpekar att detta görs vid varje termins början från 
rektorn till föräldrarna. 
 
Styrelsen kommer att i sitt höstbrev ånyo ta upp detta. Vore även bra om den nybildade 
väggruppen även tittade på parkeringssituationen inom området. 
 
Styrelsen kommer att se över om vi skall måla vita streck på fler ställen än Hemmesta Dalväg. 
 
BREDBAND 
 
Johan Nävertun informerar om bredband, att medlemmarna i föreningen i dag är hänvisade till 
ADSL – bredband via telefonjack. Många internertleverantörer har idag lösningar som täcker 
höghastighets bredband, IP telefoni, TV via nätverk och många andra tjänster. Att själva dra 
fiber till våra fastigheter skulle kosta alldeles för mycket pengar, men om man går ihop skulle 
kostnaden sjuka dramatiskt. 
 
Johan efterhör hur många av de närvarande som är intresserade av förslaget att dra fiberan-
slutning till fastigheterna inom föreningen. Det är 7 stycken som är närvarande vid stämman 
som anmäler sitt intresse. 
 
Stämman enas om att Johan får gå ut med förfrågan om intresseanmälan och frågan kan tas 
upp vid extra stämman igen. 
 
Stämman tackar för informationen. 
 
EKONOMI 
 
Fråga ställs från medlem hur föreningen förvaltar sitt kapital. Kassören svarar att pengarna  
finns på ett vanligt bankkonto. 
 
Stämman föreslår att styrelsen ser över om föreningen kan binda delar av kapitalet i fonder el 
dyl. 
 
Vägunderhåll 
 
Vinterns plogning diskuteras. 
 
En vägunderhållsplan skall presenteras till extra stämman. 
 
ISRAS 
 
En  medlem informerar om problem i vintras med ras från tak – där fastighetsägare inte tagit 
ansvar för ev isras och effekten blev att en dryg meter packsnö hamnade på grannens utfart. 
 
Stämman ger styrelsen i uppdrag att inför snösäsongen påtala detta. 
 
 



§ 16  Avslutning. 
 
Vägföreningens ordförande Richard Agmund tackar alla för visat intresse och avslutar 
årsstämman kl 21.20 
 
Vid protokollet:   Justeras; 
 
 
……………………………….                      …………………………… 
Britt-Marie Rasmussen                                                 Richard Agmund 
 
 
    ……………………………….. 
    Jean Wilberg  
 
    .................................................. 
    Bo Kahn 
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