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Protokoll frin Styrelsem6te

Hemmesta Sod ra Vagforen ing
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Britt-Marie Rasmussen, Lars-Gunnar
Axelsson, Roel Lammers och Lennart Andr6asson.

Miitesdatumz 2017 -I I -20

1. Miitets iippnande
Ordfiirande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga vij.lkornna.

2. Val av mtitesordfiirande tillika justerare
Ordftirande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3. Val av miitessekreterare
Mcitet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av ftiredragningslista
M<itet beslutade godkiinna foredragningslistan.

5. Inkomna skrivelser
a. 2017 -29S lnkomstdeklaration fcir det organisations nummer som nu iir avslutat.

Michael har fyllt i och skickat in denna HSVF-000196.
b. 2017-307 och2017-309 Mailvrixling med ELTIIL networks angiende avtal

och iterasfaltering grillande iirende 18:02:358, besvarat av 2017-308.
c. 2017-310 och20I7-313 Boende pA Centrumviigen oroas av vattensamlingen

pi tingen mot Dalstugan. Tommy har besvarat rnailert 2017-311. Installering av
ny kupolbrunn hanteras under iirendet 16:05:226.

d. 2017-315 Svar pi tidigare stiillda frigor till LanLtmdrteriet (2017-314) angiende
nyligen avslutad fdrriittning iirende T7 :04 :3 I I .

e. 2017-316 Fdrfrigan om saknad faktura. Michael ha.:r skickat en faktura kopia
2017-352.

f. 2017-317 Fdrfrigan om en genomfcird trridfiillning, Markus besvarar mailet
(nytt iirende 18:03:362) och meddelar att vi kommerr gora ett utskick diir vi
ftirtydligar vad som gtiller rdrande trtidftillning. Se punkten 8.a giillande
vinterbrevet.

g. 2017-318 och20l7-322Meddelande om ny iigzre av en fastighet samt frigor
kring vem som ska betala. Michael har besvarat mailen 2017-319 och2017-
a^a323.
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h. 2017-32I Fdrfrigan om Viigforeningen kommer liimna in synpunkter pi
viigval Hemmesta. Tommy har meddelatattviigfdrening har fdr avsikt att
l?imna in synpunkter 2017-326.

i. 2017-324 samt2017-327 Frhgahur vtigft)reningen arbetar rcirande viigval
Hemmesta samt att man tycker man ska losa tra.fik problemen innan man
bygger nya bostiider. Tommy har meddelat frigestiiJllaren att vi deltagit i
medborgardialogerna samt kommer skicka in synpgfller pi viigval Hemmesta
20t7-325.

j. 2017-329 Fdrfrigan om hur viigftireningens ytfi:ande kring viigval Hemmesta
ser ut. Markus har skickat 6ver synpunktema2}lT-3lL

k. 2017-329 Tack ftjr information och bilder frin Skan.ova. (Informationen och
bildema giiller tidigare nedgriivning av fiber i o:mr6det iirende 14:02:011 och
skickades med skrivelse 2017-330.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

NordeaPlusGirot: 613 I77,92kr
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
Collector: 1 700 000,00 kr (upplupen riinta 4 317,541<r)
Obetalda skulder: Ca.195 000 kr

b. Vi fbr fortfarande inga riikningar frin Vattenfall. Michael var i kontakt med
dem om det i somras och d6 sa de att det berodcle pdr att de inte kunde liisa av
fdrbrukningen ft)r en av v&ra anliiggningar, men att det snart skulle vara
avhjdlpt. Vi noterar nu att vi fortfarande inte fir riikningar, Michael kontaktar
Vattenfall igen om det. B<ir handla om ca 31 000 kr som vi 2ir skyldiga, plus
ytterligare ca 10 000 som borde kommit fdr att betalias i slutet av denna m6nad,
alltsammans baserat p6 frina Srets siffror.

c. Betalda viigavgifter per idag Ar 173 st om 448 850 kr.

7. Viigfogdens rapport
a. Sandat g6ngviigen vid lekparken Smultronet.
b. Nyckeln till containern har gitt av i l6set
c. Pikord stolpe vid Dalstuganttgardad.
d. Viignamnsklammer utbltt, Kvarnviigen.
e. Inventerat sandlidoma som behrjver fyllas pi infrir vintem, beslut tas att fflla

dessa Markus kontaktar entrepren<ir.

8. Nya iirenden
a. Vinterbrev, Lars-Gunnar tar fram ett fdrslag pi vinter brev att dela ut.

Information som brjr tas med iir Triidftillning, Parkering vid sndrdjning samt
vtigval Hemmesta. Ny"tt Zirende 18:03:363.

b. Niir transformatorstationen fl14tas finns eventuellt en mdjlighet att flytta
containern och eventuellt iiven siitta upp ett staket ftir att hiigna in en del av
omridet vid nuvarande staketet. Lars-Gunnar kontan<tar kommunen for att se

vad som skulle kriivas ftir att genomftira detta. i{yft iirende 18:03:364.
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9. Arendeloggen
I4:02:0I1 Nedgriivning av Fiber: Vi har nu tagit upp kontakten direkt med

Skanova och skickat 6ver en tidigare version av besiktningsprotokollet.
Vi har tiven meddelat att det nu behovs mer itgiirder ?in vad som finns
ned skrivet i protokollet.

14:02:012 Bullerplanket: Vi har sdkt kommunen ftir att efterfriga status ph detta
iirende men utan framgang.

14:03:029 Motion: Viilkommen slryltar: Beslut tas att tafram en skylt med
texten "viilkommen till Hemmesta Sddra Viigft)rening", Hemsideadress
samt karta over omridet med rodprick for placeringen av skylten., Lars-
Gunnar tar fram ett fcirslag och prisuppgift.

14:03:033 Ovrig friga irsmiitet: virkestransporter: Det Aterstir nu ca. 400
kubik att forsla ut. Den faktura som vi tidigare skickat ska tas upp pa
kommande mdte.

14:04:046 Lekparker: Inget ngt.
14:07:078 Byte till LED-belysning: Vi inviintar mdte med en leverantdr av LED-

belysning i morgon.
14:08:092 Omliiggning avsmalningen i biirjan pfi lllemmesta Dalviig: Arbetet

iir nu utftirt, 2irendet parkeras till HT-2019 .ftir besiktning innan
garantitiden gir ut. 2022 ghr garantitiden ut rdrande arbetet.

1 4: 1 0: 1 72 Dagvattenbrunnarna: Inget nytt.
15:07 178 Parkering pi milade trottoarer: Forslag pi skyltar har inkommit frin

leverantdr. Fcirslaget 2ir med bara text, Lars-Gunnar har ett annat
ftrslag pi bild vilket vi foreslir for leverantd'ren.

15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget n1tt.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen 1"5: Inget nytt.
15:1 1 :200 Reline av dagvattenledning: Vi har hter pratat med Kommunen,

angiende vattennivin i det nya r<jret och ftrdr<ijningsdiket. Vi sk"a

ftirscjka planera in ett mdte ftir att sttimma av. Lars-Gunnar bokar in ett
mrite. Jordigriis-fdrbiittringen kommer utftiras till varen.

16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget nyft.
16:05:226 Kupolbrunn pi iingarna vid Dalstugan: Lars-Gururar och Tommy

kontaktar yfterligare entreprenorer.
16:06'230 Besvara 2016-028 Gemensamt miite med Kolvikssamfiillighet: Vi

ser i dagsliiget inte har tid med detta varftir iirendet stiings.
16:08'241 Lekparken Smultronet: Hags har varit pi bes<ik och tittat pi ornridet

och kommer iterkomma med forslag pi mdjliga ldsningar. Lars-
Gunnar tar fram fdrslag pA anscikan om bidrag frin kommunen samt
REV rdrande eventuell f<iniittning.

16:08:250 Fiillning av gran Mellanviigen: Inget nytt.
16:08:253 Ny trafik-O Backviigen: Inget n14t.

16:09:254 Ledningsriittph Hemmesta 10:84: Inget nytt.
I 6:09 :258 Vattensamling Vitsippeviigen: Inget nytt.
16:10:275 Omliiggning Hemmesta Dalviig - Baclkviigen: Inget nytt.
16:11'278 Stopp i D8018: Inget nytt.
16:11,'279 Klotter pfl elskip: Inget ngt.
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16:ll:282 Fiillning av triid vid tidigare transformator pi Centrumviigen:
Inget n14t.

17 :02:285 Riij ning sly Mellanviigen-Dalviigen : Inget nytt.
17:02:286 Griisklippning: StAdning beh0ver ske av containern innan det iir

mdjligt attforvara en grzisklippare ddr Lars-Gunnar samordnar detta.
17:03:29I Byte av niitstation: Vi har nu erhillit eltavtal rdrande detta. Tommy

bevakar.
17:03:298 Riijning viigomride: Inget n1tt.
17:04'302 Fiber Vitsippeviigen 5, 17 och 29zlngetnfit"
17:04:303 Fiber Vitsippeviigen 25, 27,31och Hemmesta Dalviig 13, 48: Irrget

nytt.
17:04:304 Fiber Akerbiirsviigen 28: Inget n1'tt.
17:04:305 Fiber Vitsippeviigen 4: Inget nytt.
17:04306 Fiber Backviigen 32 och Tranbiirsvilgen22z Inget nytt.
17:04:307 Byte elskip Backviigen: Vi har nu meddelat att vi inte [r ndjda rned

asfalteringen och viintar svar.
17:04:311 F0rriittning avstyckning: Michael har fitt en ar,talsmallfrfn REV.

Michael tar fram ett forslag ph avtal r<jrande anslutningsavgift,
andelstal samt erstittning ft)r transporter i samband med byggnationen.

17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Beslut tas att kopa in den tryckta
versionen av AMA-anliiggning. ftir en kostnad av 12 000lff.

17:04:316 Lutande stolpe L165: Inget n1tt.
17:05'317 Fiber Blibiirsviigen 5: Inget nytt.
17:06323 Triidfiillning Vitsippeviigen 20: Vi har nu varit i kontakt med

fastighetsiigaren, som meddelat att iirendet fortfarande 2ir aktuellt.
17:06:326 Trasig lampa L070 Blflbiirsviigen och L141 Mellanviigen: Tommy

har mote med Ahlsell i morgon och ser om vi kan ffi tagpit lampor fran
dem.

17:06:327 Checklista triidfiillning: Roel inhdmtar nya kommentarer och skickar
ut en ny version fdr godkiinnande/granskning.

17:08:329 Fiber Centrumvilgen26z Inget nytt.
17:08:332 Rensa nya dagvattenbrunnar: Inget nytt.
17:08346 Fiillning av triid i dike: Inget nytt.
17:08:347 Hastighetsskyltar: Hastighetsskyltarna iir nu uppsatta och hastigheten

upplevs nu ha minskat p6 striickan. Arendet stiings.
17:09:349 Nya Pollare Dalviigen 1"9: Pollarna har nu hiimtats och vdntar pi att bli

uppsatta.
17:09:350 Inkiip av Z-sniglar: Z-Sniglarna iir nu hiimtade och ligger utlagda i

omridet. lirendet stiings.
1 7: 1 0 :35 1 Arbetsgivaredeklaration: Inget nytt.
17:10:352 Klippning av hiick: Hiicken iir nu klippt och ?irendet stiings.
17:10:355 Klippa triid/buskar skolbacken: Inget n1tt.
18:02:357 Triidfiillning Blisippeviigen 28: Inget nytt.
18:02:358 Fiber Backviigen 25: Avtalet iir nu signerat och arbetet rir pibdrjat.
18:02:359 Besvara mail om parkering Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
18:02:360 Besvara mail om Smultronet och motionen: Inget nytt.
18:02:361 Trafik pi gingviigen vid Bygdeviigen: Inget nytt.
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L0. Hemsidan
a. Sll-certifikat rir nu installerat pi hemsidan.

11. Ovriga frflgor
a. Inget fanns att ta upp.

12. Niista miite
2017 -12-18 1 9:00 Styrelsem<ite

13. Miitets avslutande
Ordflorande tackade samtliga deltagare ftir visat intresse och avslutade motet.

Vid protokollet

Tommy
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