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Verksamhetsdret 2016-2107 har for styrelsen i Hemmesta Sodra vdgforening inneburit xxx

styrelsemoten under 6ret. Vi har ett hogt deltagande av alla ledamciter pi styrelsemoten samt andra
sammankomster vilket dr glddjande. Hela styrelsen stdller dven upp p5 omval. Vir revisor Annika har
dock valt att hoppa av, men kvar dr vdr auktoriserade revisor.

Aret i helhet harvarit lite rorigt med mdnga nya drenden blandat med dldre. Detta har inneburit att
vi inte har hunnit med vissa budgeterade drenden och siledes har Sret varit ekonomiskt vdldigt
positivt. Men detta ika di ses med 6ppna ogon d6 vi fortfarande tdnker oss att utfora dessa

aktiviteter om dnlite fdrskjutna. Mer om detta under respektive forvaltningsomr6de nedan.

V6ra vdgar hdller en fortsatt bra kvalitet. Vissa avsmalningar borjar dock fi sp6rbildning och detta var
en del som budgeterats f6r men som inte utforts, Detta berodde pd att det initialt verkade som om
vdgforeningen skulle blitvungna att betala for kompletterande arbete pd Mellanvdgen, detta iir nu

utrett och vdgforeningen kommer inte belastas for ndgra kostnader. Ett antal nya fibergrdvningar har
gjorts under 6ret fdr att ratta till trasiga fiber som drabbat vissa medlemmar vilket vi reglerat med
avta|direktmedentreprenoren'Vadgd||erdenstorafibergrdvningensomskeddeunder201"3och
2014 sit dr vi fortfarande inte ijverens med Skanova om kvalit6n pi det utforda arbetet och fortsatta
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diskussioner pigir. Den ersdttning som enligt avtal skulle betalas ut er nu reglerad hos Skanova och

kommer inom ett par veckor betalas ut till oss.

De budgeterade hastighetsdisplayerna som var tdnka att sdttas upp under 6ret har inte heller hunnits

med men kommer under hosten att sattas upp, Vi upplever att vdra Z-sniglar gor nytta och vi

fortsdtter att flytta runt dem i omrSdet. Sndrojningen under 6ret slutade en del under budget och

beror till stdrsta del pd den milda vintern. Vi har haft samma entreprenor under 6ret och kommer

dven infcjr kommande 6r upphandla tjdnsten. Det stora arbetet med att ta fram en 10-15 6rs plan fdr

omldggningar dr vi dnnu inte i m8l med men arbetet fortgdr'

Vad gdllerv6ra grdnomrdden s6 hadeviundervintern en utredning/plan som skulle komma fram till

om vi kan investera i en egen grdsklippare och klippa vSra dngar eller om vi fortsatt ska upphandla

tjdnsten. Dd utredningen inte riktigt hann bliklaritid si blevviliteforsenade med klippningen i6r

men vi ska nu h6lla efter si att det ndsta vir inte blir lika 16ngt. Vilken vdg vi vdljer att 96 vet vi inte dn

men arbetet med att inhdmta offerter p6gir parallellt.

Trddfdllning p6 viigforeningens forvaltningsomrSden fdr endast ske efter skriftligt godkdnnande av

styrelsen. Otilliten fdllning kan komma att polisanmdlas. Vdr riktlinje for trddfdllning dr att det utfors

och bekostas av "medlemmen". Vdgf[reningen ombesorjer och bekostar endast gallring enligt

faststdlld plan och fallning av risktrdd. Delar av gronomrddesplanen iir utarbetad och klar pd vissa

omriden si som tex rutiner kring trddfdllning och aktuella skdtselomr6den som gir att finna p6

hemsidan. Arbetet fortsdtter med planen och tanken dr att vi i framtiden ska ha en fastslagen plan

for gallring och slyrojning och att alla ska kunna ta del av denna pd ett enkelt siitt'

Lekparkerna forts2itter att nyttjas av m6nga av vdra medlemmar och dr ett positivt inslag i omrddet.

Normal skotsel och kontroll har utforts under iret men inga storre arbeten har utfiirts' Offerter ftjr

extern skotsel har inhdmtats och vi behover dven fylla pi med ny sand i lekparkerna. Vi har fortsatta

diskussioner med entreprenciren som satte upp lekparkerna for att hantera dessa brister som sedan

en tid uppmdrksammats, bl.a, att gungorna st6r for ndra staketet m.m.

Ett omrade som har tagit upp en stor del av Srets timmar dr de pigiende planarbetena som sker i

v6rt ndromride, Hemmesta Centrum och fdrbifarten. Styrelsen har skickat in synpunkter och

diskuterat detta p6 ett flertal moten. Aven en forrdttning pd Parkvdgen ddr det kommer att byggas

tre nya fastigheter har sysselsatt oss under 6ret (tvi nya andelar tillkommer i foreningen). Mycket av

detta arbete handlar om att sdtta sig in i vad som krdvs/forvdntas av oss som vdgfdrening samt vilka

mojligheter vi har att pSverka planerna.

Arbetet p6 Mellanvdgen har dven det inneburit en heldelarbete med besiktningarfdre och efter

utfdrt arbete. Arbetet har f6r kommunen och entreprenirren dragit ut pe tiden men dr nu mer eller

mindre klart, endast viss flterstdllning Sterstdr. Delar av vdgen kommer asfalteras om till vdren 2018'

Till hosten fortsiitter kommunens arbete med Hemmesta Centrum och ftirbifarten och vi fortsdtter

bevaka iirendena pd det for vira medlemmars bdsta. Vattenfall kommer dven att byta ut den

niitstation som stir vid Hemmesta dalviig/Skd196rdsvdgen, en ny mindre station kommer placeras

n6gra meter liingre in mot parkvdgen och den gamla tas bort. Aven ett antal fastigheter pi Parkvdgen

kommer i samband med detta fd en ny niitanslutning'

En stor anldggning i virt forvaltningsomride dr dagvattensystemet som vi fortsiitter att inventera

och underhalla. Vissa brunnar behover renoveras och vi undersoker vad detta kan komma att kosta.

En ny kupolbrunn var planerad att settas upp pa iingen utanfor fyrvdgskorsningen for att minska

risken f6r oversvdmningen men forsta offerten blev fdr dyr och vi kommer att starta om med ., \i I\r/
utredningen och dela upp entreprenaden. \
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Vissa delar av belysningsanliiggningen har under 6ret kantats av problem och reparationer har
utforts. Vi har fortfarande en belysningsstolpe som dr trasig p6 Akerbdrsvdgen och som vi vdntar pi
reparation av. I ovrigt s5 dr belysningsanldggningen i gott skick och vi har provat olika LED losningar
infcir ett eventuellt framtida skifte.

Ekonomin dr god i foreningen men beror tillviss del p6 de utestSende arbetena som inte hunnits
med. Alla medlemsavgifter dr betalda och vi har en del inkomster frdn avtal i samband med
grdvarbeten. Foreningen har under mdnga 6r haft tvd organisationsnummer men detta har under
6ret korrigerats och vi har nu endast ett.

Infor ndstkommande 6r ser vi ett fortsatt stort arbete med de pigdende planarbetena och det dr
mdnga mindre drenden som behover fdrdigstdllas. Men med en god ekonomi och en i grunden bra

forvaltad forening si ser vi fram emot dnnu ett 6r.
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