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Protokoll frin Styrelsemote

Hemmesta S6dra Vagf6rening
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Michael Axelsson, Britt-Marie
Rasmussen, Lars-Gunnar Axelsson, Lennart Andr6asson, Joakim Hligglund och Frerlrik
Axelsson.

Miitesdatu mz 2017 -10 -l 6

Miitets iippnande
Ordftirande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

Val av miitesordftirande tillika justerare
Ordf<irande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

Val av miitessekreterare
Mcitet valde Markus Aggefors.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Mdtet beslutade godkiinna ftiredragningslistan efter att punkten 5 lagts till
'oPresentation".

Presentation
Tommy beriittade kort om viigftireningen och diirefter presenterade sig samtliga.

lnkomna skrivelser
a. 2017-264 Orderbekriiftelse frin Blinkfyrar rorande bestlillda Z-sniglan och

pollare rdrande iirende ll:09:349 och 17:09:350.
b. 2017-266 Meddelande frin Blinkfyrar att pollarna iir restnoterade tirende

17:09:349.
c. 2017 -269 Meddelande att det Zir mer fel pA armaturen iL070 (Blibiirsvrigen)

och L141 (Mellanvligen). L141 tas med i tidigare iirt:nde 17:06:326.
d. 2017 -27 0 Meddelande frin Tiiby kommun att vi f6r iteranv?ind a delar av deras

text fdr vira riktlinjer rorande triidfrillning, 2irende T'7:06:327.
e. 2017-27I Ansokan om att fhta:ner 2 mindre aspar niira tomtgriinsen. Markus

kontaktar frigesttillaren f<ir attmarkaupp trZiden oclL ovriga besriker sedan
platsen inft)r kommande beslut. Ny'tt iirende 18:02:357.

f. 2017-273 Meddelande frin fastighetsiigaren till den fastighet som avstyckats
att de mottagit vir uppmaning att betala avgiften f<ir intriide i fcireningen.
Arende 17.04:311.
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g. 2017-214 Aterkoppling fr6n Lantmtiteriet att de inte fir foregfl en prtivning
samt diverse referenser till litteratur i iimnet. Arencle I6:08:24L

h. 2017-275 Meddelande om byte av fastighetsiigare, Michael har besvara mailet
2017-288.

i. 2017-276 Meddelande om trasig bom pi gingv?igen mellan Akerbarsrvagen och
Blisippeviigen, Markus har besvarat mailet samt Atgtirdat bommen.

j. 2017 -278 Fr6gestiillaren anser att det parkeras bilar pi ett hindrande siitt pi
Hememsta Dalviig. Styrelsen diskuterar 6ter fr6gan som iiven kom upp i
samband med 6rsm<jtet. Styrelsen ser dock att man skall parker bilar pi
kdrbanan detta for att liimna "trottoarema" fria for g6ende. Markus nLeddelar
frigestlillaren. Ett nytt tirende skapas for detta 18:02:359.

k. 2017-279 Synpunkter rorande 2 av punkterna vid irsmotet 2017,lekplatsen
Smultronet samt motionen. Markus besvarar mailet iirende 18:02:36(1.

1. 2017-2Sl Synpunkter pi en hiick i omridet som frdigestiillaren redan tidigare
muntligen framfort synpunkter pi. Michael har varit i kontakt med
fastighetsiigaren som lovat htgafiahticken. Tommy har besvarat mail.et 2017-
282.

m. 2017-284 Svar frin ViigNu AB angAende uppdateringar fr6n Lantmtiteriet.
Samt en friga om nlir vi skulle vilja fa en uppdatering, Michael har besvarat
mailet.

n. 2017-285 En pdf fr6n tidigare seminarium amangerat av REV angienLde
beliiggningsfrigor.

o. 2017-289 0nskem6l om uppsiittning av bom river gfmgvtigen fr6n vhrdplanen
pi Bygdeviigen och busshSllplatsen N?iset. Orsaken till onskemhlet ar att 2ingen
i omridet i allt stone utstriickning anviints for parkering vid stcirre event pA
bygdegirden samt att gftngvagen allt oftare anvlinds som smitviig. Milrkus ber
fastighetsiigaren Aterkomma med vilka bilar detta iir och vid vilka tider iirende
1 8 :02:3 61 . Ingir iiven en fr6ga om rdj ning av gronormridet mellan
Bygdeviigen-Mellanviigen - Parkviigen, Markus hzLr besvarat att vi br:hciver
komma dverens med fastighetsiigaren innan detta kan p6borjas 2017-290.

p. 2017-292 Meddelande att arbeten med fiber nu iir avklarade och att en
besiktning bor ske. Tommy bevakar kommande listzL over de arbeten som
utfdrts och besvarar sedan detta.

q. 2017-294 Schaktanscikan fbr kommande fiberleverarns till Backvagen 25.Ett
nytt 2irende tippnas for detta 18:02:358, Tommy ansvarar f<ir iirendet.

7. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 258 579,9I kr
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
Collector: 1 700 000,00 kr (upplupen riinta 3 339,46kr)
Obetalda skulder: Ca. 1 500 kr

8. Viigfogdens rapport
a. Riitat upp p6kord skylt i Hemmesta centrum.
b. Klippt griis.

9. Nya iirenden
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a. Inga nya iirenden togs upp

10. Arendeloggen
14:02:011 Nedgriivning av F iber: Aterstiillnin gen av fibernedliiggningen har nu

besiktigats med resultatet att samtliga ytor bor liiggas om. Under det
senaste 6ret har allt fler siittningar och sprickbildningar uppkommit.
Orsaken till dessa bedoms vara att man i samband med iterstiillningen
inte s6gat upp och packat marken utanfd,r ledningsgraven. Tommy
meddelar entreprenoren.

l4:02:0I2 Bullerplanket: Lars-Gunnar har 6ter pratatmed kommunen srom ska
tittaph detta.

14:03:029 Motion: Viilkommen skyltar: Inget nytt.
14:03:033 Ovrig frfiga irsmiitet: virkestran.po"t.., inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
14:06:069 Uppdatering av skiitselplan fiir griinomr6den: Version 2.I av

Underhillsplan for gronytor inom Hemmesta Sridra Viigforening har
per capsulam antagits av styrelsen sedan senaste ordinarie styrelsemote.
Arendet sttings.

14:07:078 Byte till LED-belysning: Tommy tar upp kontakten med enfi:eprendr
ftjr att se vad kostnaden skulle vara fcir attlaggaut underhillet av vir
belysningsanliig gning.

14:08:092 Omliiggning avsmalningen i biirjan pi Hemmesta Dalviig: Beslutet
frin styrelsemcitet 2017-09-04 foll bort frin protokollet 16117-10 och
anges diirfor hlir: "Vi har nu fatt en offert (2017-245) fdr omliiggning
av avsmalningen i borjan pA Hemmesta Dalviig kostnaden for detta iir
151 200 kr, Styrelsen beslutar anta offerten. Markus meddelar
entreprenoren. I och med detta oppnas ocksA iirende upp igen.,,.
Fciljande text hcjr till dagens protokoll: Markus har efter forfrfLgan frin
entreprenoren iiven beviljat att entreprencjren byter ut de
nedstigningsbrunnar som befinner sig inom det berrirda omridet till en
kostnad av 20 000 kr. Vtirmdo kommun stir for kostnaden av
brunnarna. Vid tiden for mritet iir omliiggningen pAg6ende.

14: 1 0: 1 12 Dagvattenbrunnarna: Inget nytt.
15:07:I78 Parkering pi milade trottoarer: Inget nytt.
15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nytt.
1 5 : 1 0 : 1 93 Grop utanfiir Centrumviigen 15: Inget nytt.
15:1 i:200 Reline av dagvattenledning: vi har tter varit i kontakt med

kommunen som lovat trtgiir da iterstAende brister.
16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Ett avtal finns nu siignerat

giillande de pigiende transporterna av virke genom omr6det.
T6:05:226 Kupolbrunn pi iingarna vid Dalstugan: Inget nytt"
16:05:228 Information om vflgavgiften till hemsidan: Information om

viigavgiften och reglerna kring denna finns nu upplagda pi hemsidan.
Arendet stiings.

16:06:230 Besvara 2016-028 Gemensamt miite med Kolvikssamfiillighet: Inget
nytt.

16:08:24I Lekparken Smultronet: Di framstiillan gick igenom pi irsstiimman
96r vi nu vidare med att titta pi en kommande renovering av lekparken.
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16:08:250
l6:08:253
l6:09:254
I6:09:258
l6:10'275
l6:II'278
16:lI:279
I6:11:282

l6:12:283
17:02:285
17:02:286
17:03:291
17:03:294
17:03:298
17:04:302
17:04:303

17:04:304
17:04:305
17:04:306
17:04:307

17:04:3Il

Lars-Gunnar kontaktar HAGS ftir att se om de kan komma ut och titta
pi en kisning.
Fiillning av gran Mellanviigen: Inget nytt.
Ny trafik-ii Backviigen: Inget n5,tt.
Ledningsriitt pi Hemmesta 10:84: Inget nytt.
Vattensamling Vitsippeviigen: Inget nytt.
Omliiggning Hemmesta Dalviig - Backviigen: Inget nytt.
Stopp i DB018: Inget nytt.
Klotter pi elskip: Inget nytt.
Fiillning av triid vid tidigare transformafor pfl Centrumviigen:
Inget nytt.
Renovering lekparker samt parkbiinkar: Arendet parkeras till varen,
Riijning sly Mellanviigen-Dalviigen: Inget nytt.
Griisklippning: Inget nytt.
Byte av niitstation: Inget nytt.
Plogskador: Samtliga skador iir nu Atglirdade, tirendet stiings.
Riijning viigomride: Inget nytt.
Fiber Vitsippeviigen 5, 17 och 29: Inget nytt.
Fiber Vitsippeviigen27,27,3l och Hemmesta Dalviig 13, 48: Inget
nytt.
Fiber Akerbiirsviigen 28: Inget nytt.
Fiber Vitsippeviigen 4: Inget nytt.
Fiber Backviigen 32 och TranbiirsvilgenZ}: Inget nytt.
Byte elskip Backviigen: Entreprenciren iir informerad om betalningen.
Tommy kontaktar entreprenoren om att vi i dagsliiget inte iir ndjda med
Aterstiillningen.
Fiirriittning avstyckning: Fastighets?igaren har nu betalat
ersiittningarna till viigforeningen. Di det nu lramkommit att det ror sig
om 9 bostadsriitter istiillet for 3 undersriker Michael f<irutsiittninsarna
fdr att iindra andelstalen samt intrtidesavgifter.
Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
Lutande stolpe L165: Inget nytt.
Fiber Blibiirsviigen 5: Omr6det iir nu igenlagt, Michael kontrollerar
att ersiittningen har betalats in.
Byte elskflp Mellanviigen: Ersiittningen iir nu inbetald, tirendet sftings.
Triidfiillning Vitsippeviigen 20 : Inget nytt.
Trasig lampa L070 Blibiirsviigen och L141 Mellanviigen: Det iir
mer iin bara lampan som iir trasig Markus tar fram ftirslag pi Stgiirder
samt Atgiirdar detta. Lampan LI4I pil Mellanviigen har tiven denna
samma fel och tas diirftir med i detta iirende.
Checklista triidf?illning: Vi har nu fbtt klarlecken fr6n Tziby kommun
att Ffieranvanda deras text, Roel skickar ut checklistan ftir granskning.
L007 Trasig lampa: Lampan iir nu utbytt och ser ut att fungera,
iirendet stiings.
Fiber Centrumvilgen26z Omridet iir nu asfalterat.
E-faktura: Kostnaden fiir att g<ira det mdjtrigt att anvanda e-fakturor iir
i nuliiget allt ftir stor. Michael har meddelat frAgestiillaren. Arendet
st?ings.

17:04:3T2
17:04.,316
17:05'317

17:06:321
17:06:323
17:06:326

17:06:327

17:08:328

17:08:329
17:08:330
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17:08:332 Rensa nya dagvattenbrunnar: Inget nytt,
17:08:336 Kallelse till stiimman: Stiimman iir nu genc,mftird, iirendet stiings.
17:08:339 Utgifts och inkomststat: Stiimman iir nu 64enomford, iirendet stiings.
17:08:340 Debiteringsliingd: Sttimman tir nu genomtcird, tirendet stiings.
17:08:341 Revisionsberiittelse: Sttimman tir nu geno:rn.ftird, iirendet stiings.
17:08:342 Framstiillan om disponering av resultat gn:4 och ga:13: Stiimman iir

nu genomfcird, lirendet sttings.
17:08:343 Valberedningen infiir stiimman: Stiimma.n dr nu genomford, iirendet

stiings.
17:08:344 Uppdatering av hemsidan: Stiimman iir nu genomford, lirendet stiings.
17:08:346 Fiillning av triid i dike: Inget n1'tt.
17:08:347 Hastighetsskyltar: Vi har nu fatt skyltarna och batteriema stir pi

laddning.
17:09:349 Nya Pollare Dalviigen 19: Pollarna iir resl rroterade och var planerade

att komma under f<irra veckan men vi har in1.e hdrl nigot, mail iir
skickat till leverantoren.

17:09:350 Inkiip av Z-sniglar: Pollarna i samma order [r restnoterade och var
planerade att komma under f<irra veckan naen vi har inte hdrt nigot,
mail tir skickat till leverantoren.

17 :I0 :3 5 1 Arbetsgivaredeklaration : Inget nytt.
17:10:352 Klippning av hiick: En boende i omr6det her nu iiven meddelat

skriftligen att en hiick i omridet behover klippas. Michael har pratat
med fasti ghetsiigaren.

17:10:353 Betiinkande motion 20172 Stlimman lir nu pJenomford, iirendet stiings.
17:10:354 Riir iingen Dalstugeparken: Roret har nu tagits bort, iirendet sttings.
17:10:355 Klippa triid/buskar skolbacken: Inget nytt.
17:T0:356 Fika irsm6te2017z StZimman iir nu senonrfiSrd. tirendet sttincs.

11. Hemsidan
a. Inget fanns att ta upp.

12. Ovriga frigor
a. Inget fanns att ta upp.

13. Niista miite
2017 -11-20 1 9:00 Styrelsemdte
2017 -12-18 19:00 Styrelsemote

14. Miitets avslutande
Ordflorande tackade samtliga deltagare f<ir visat intresse och avslutade mdtet.

Vid protokollet

Markus Aggefo Tommy
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