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Protokoll frin Styrelsemote

Hemmesta Sod ra Vagforening
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Britt-Marie Rasmussen, Lars-Gunnar
Axelsson, Roel Lammers, Michael Axelsson, Fredrik Axelsson och Joakim Hrigglund.

Miitesdatu mz 20 I 8-0 | -22

1. Miitets Oppnande
Ordftirande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

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

3. Val av miitessekreterare
Mdtet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
M<itet beslutade godkiinna fdredragningslistan.

5. Inkomna skrivelser
a. 2017-332 Mail konversation med HAGS rorande lekplatsen Smultronet.
b. 2017 -333 och 2017 -344 Trasiglampa L07 | ikorsningen Blibiirsviigen-

Hallonviigen, Markus har besvarat dessa och lampan iir nu utbytt.
c. 2017-339 Registerutdrag frin Lantm?iteriet 6ver nya styrelsen.
d. 2017-343 Autosvar fran Varmdd kommun pA mottagna synpunkter ftir viigval

Hemmesta.
e. 2017-347 Faktura frilga, Tommy har besvarat denna 2017-348.
f. 2017-349 Fdrlorad faktura, Michael har skickat en ny 2017-350.
g. 2017-353 Trasig lampa Parkviigen 7, Markus har besvarat mailet 2017--354.
h. 2017-356 Beslut om irlig beskattning frin Skatteverket.
i. 2017-358 En fastighetsiigare iir orolig ftir en lutande tall, Markus har besvarat

mailet 2017-359. Ett nytt tirende rippnas (18:04:365) ftr att gcira en ytterligare
bedomning.

j. 2017-361En konsult frAn Trafikverket vill triiffas efter jul ftir att prata om den
nya cykelviigen mellan Busshillplatsen niiset och Hemmesta Viigskiil. Markus
har meddelat attvi gamatriiffas och efterfrigat u:rderlag 2017-363.Nytt iirende
dppnas ftir detta 18:04:366.

k. 2017-362 Fdrfrigan kring en faktura frin en avflyttad fastighetsiigare. Michael
har besvarat mailen 2017-365.
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l. 2017-367 Meddelande om iigarbyte pi en fastighet, Michael har besvaraj
mailet 2018-002.

m. 2018-003 Kontoutdrag frin Nordea fcjr virt sparkonto ftiretag med en
behf,llning av 816,25 lcr.

n. 2018-007 Fdrfrigan om kvitto p6 inbetald viigavgift. Michael undersciker hur
vi ska hantera detta, nytt ?irende 18:04:367.

o. 2018-008 Inbjudan till stormdte frin skrivargruppen ftir Overenskommelsen
Vdrmdd kommun, mdtet tir den l5l2 sistadag ftir anmiilan iir den 712.lillichael
gir ph mcitet, tidigare Eirende ftjr detta cippnas 6ter upp 16:09:256.

p. 2018-009,2018-016 och 2018-017 ytterligare kommunikation med en lkonsult
ftir att hitta en tid fcir mdte ang6ende nya cykelviigen mellan BusshillpJiatsen
niiset och Hemmesta Viigskril. Arende 18:04:366.

q. 2018-011 Friga om fcirsenad viigavgift, Michael har besvarat frigan 2018-013.
r. 2018-012 Besiktnings protokoll av fibernedliiggningen. Arende 14:02:011.
s. 2018-014 Meddelande att sanden i de grcina sandl6dorna nu iir frusen, lv4larkus

har meddelat att denna sand endast anviinds vid stridsandning av viigama och
att vtn entreprendr har egen sand 201 8-01 5.

t. 2018-018 Piminnelse om iirende 18:02:357 triidfiillningen pi Blisippeviigen
28. Markus har besvarat mailet 2018-019. Se vidare under aktuellt iirend.e.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 952 699,48kr
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
Collector: | 705 463,29 kr (upplupen riinta 616,77 fu)
Obetalda skulder: Ca.35 000 kr

b. Vi fer nu 6ter fakturor frin Vattenfall.
c. Michael uppdras atttafram forslag p& ytterligare en bank frir att se till att

beloppen i respektive bank inte overstiger bankgarantin.
d. Det finns fbr niirvarande 2 obetalda avsifter.

7, Viigfogdens rapport
a. Asfalterat potthil i Centrum
b. Glodlampan ut bytt i L118 Hemmesta Viig och L157 Korsningen Hemn:Lesta

Dalviig - Parkviigen.
c. Ny dagvattenbrunn DBl47 pA baksidan av Vitsippevilgen 36 inlagd i kafta och

lista.
d. Ny dagvattenbrunn DB148 i diket pi cirkusiingen i korsningen Blisippeviigen-

Vitsippeviigen.
e. Ny dagvattenbrunn DB149 i diket vid dvergingstiillet mot bygdeglrden inlagd

ikaxta och lista.
f. DBl47 rensad (skolbacken).
g. Klotter sanerat pi sandlida, elskip och stolpe.
h. Ett antal klistermiirken nertagna.
i. Skruvat fast vZignamnsskylten till Smultronviigen.
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j. Trasiga lampor som slocknar ibland korsningen Backviigen-Dalviigen (L060)
och Parkviigen-Dalviigen (L160) (den inre korsningen, niirmast Mellanviigen),
nytt tirende ft)r att ttgarda dessa oppnas 18:04:369.

8. Nya iirenden
vdrmdd kommun har efterfrigat en etableringsyta i omridet ftir det redlan
pibclrjade reliningen av dricksvattenledningarna Hemmesta Dalvtig-Vti.gskiilet
samt senare ocks6 under fdrsta delen av Hemmesta Dalviig. Nytt iirende for
detta oppnas 1 8:04:370.
Ett triid som blir allt mer dtjtt finns vid busshillplatsen Niiset, beslut tas att
ftilla detta. Markus ser till atttriidettas ner, iirende 18:04:371.
En oro ftir att det finns risk ftjr skador i lekparkerna vintertid, Markus
undersdker vad som giiller angiende detta och tar fram eventuella ftirslag p6
skyltar, iirende 18:04:37 2.
Locken pi vira grcina sandlAdor bliser upp ibland, beslut tas att montera hasp
samt att $'lla pi dessa, Markus ansvarar ftir detta Elrende 18:04:368.
Markus uppdras prata med vir snrirdjare om att trycka in sndn liingre irr pi
slutet av Centrumviigen samt rdja framfor containern. Arende 1804373.

9. Arendeloggen
14:02:011 Nedgriivning av Fiber: Vi har nu fitt ett besiktningsprotokoll .ft'6n en

oberoende besiktningsman och inviintar kommentarer frin
entreprenoren.

74:02:012 Bullerplanket: Vi har nu fatt kontakt med kommunen som loval:
F"/igindaplanket till viren/sommaren.

14:03:029 Motion: Viilkommen skyltar: Inget nytt.

b.

d.

14:03:033 Ovrig friga irsmiitet: virkestransporter: Preliminiira siffror ftir
transporter i samband med awerkningen har inkommit.
Lekparker: Inget nytt.
Byte till LED-belysning: Tommy har besdkt Boo Energi ft)r att tittaptt
ldsningar f<ir fdrvaltning av var belysningsanliiggning. Boo eneirgi
Aterkommer med fcirslag kring detta.
Dagvattenbrunnarna : Inget n1tt.
Parkering pi milade trottoarer: Ett ftrslag finns nu framme och
Lars-Gunnar pratar med leverantdr for inkdp av 3 st.
Cykelstiill vid viigskiilet: Vi inviintar nu vad tankama kring den nya
gang och cykelviigen blir.
Grop utanfiir Centrumviigen 15: Inget nytt.
Reline av dagvattenledning: Inget nytt.
Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget n1tt.
Kupolbrunn pi iingarna vid Dalstugan: Lars-Gururar och Tommy
har pratatmed kommunen och entreprendr om mdjliga losningar.
Leverantciren iterkommer med offert.
Lekparken Smultronet: Lars-Gunnar kontaktar kommunen fdr att se

om vi kan sdka nigon form av bidrag. Vi viintar fortfarande pi ftirslag
ften HAGS men tittar parallellt pi iiven andraleverantiirer.
Fiillning av gran Mellanviigen: Inget n1tt.
Ny trafik-d Backviigen: Inget nytt.

l4:04046
14:07:078

l4:10l12
15:07 178

15:08:181

1 5:1 0:1 93
15:1 1 :200
16:03:218
I6:05:226

I6:08:241,

16:08:250
16:08:253
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l6:09:254
L6:09:258
16:10:275
16:11:278
16:Il:279
I6:ll:282

17:02:285
17:02:286
17:03:291
17:03:298
17:04:302

T7:04:303

17:04:304
17:04:305
17:04:306
17:04:307
17:04:3lI
17:04'312
17:04:316
17:05:317
17:06323
17:06:326

17:06:327

17:08:329
17:08:332

17:08:346
17:08:347

17:09:349

17:10:351

17:10:355
18:02:357

18:02:358
18:02:359
18:02:360
l802'361

Ledningsriitt pfl Hemmesta 10:84: Inget nytt.
Vattensamling Vitsippeviigen : Inget nytt.
Omliiggning Hemmesta Dalviig - Backviigen: Inget nytt.
Stopp i D8018: Inget nytt.
Klotter pi elskip: Inget nytt.
Fiillning av triid vid tidigare transformator pi Centrumviigen:
Inget ngt.
Riijning sly Mellanviigen-Dalviigen: Inget n1tt.
Griisklippning: Fcirslag pi stdddag av container iir helgen vl0.
Byte av niitstation: Inget nft.
Rdjning viigomride: Inget nft.
Fiber Vitsippeviigen 5, 17 och 29: Piminnelser kring avtal har
skickats.
Fiber Vitsippevii gen 25, 27, 3l och Hemmesta Dalviig 13, 4E :

Piminnelser kring avtal har skickats.
Fiber Akerbiirsviigen 28: Piminnelser kring avtal har skickats.
Fiber Vitsippeviigen 4: Inget nytt.
Fiber Backviigen 32 och Tranbiirsvdgen22: Inget nyft.
Byte elskip Backviigen: Inget nytt.
Fiirriittning avstyckning: Inget ngt.
Instruktion schakt och asfaltering: Vi har nu f6tt AMA-antriggning.
Lutande stolpe L165: Inget n1tt.
Fiber Blibiirsviigen 5: Piminnelser kring avtalhar skickats.
Triidfiillnin g Vitsipp eviigen 2 0 : Inget nytt.
Trasig lampa L070 Blflbiirsviigen och L141 Mellanviigen:
Lamporna iir nu utbytta. lirendet st?ings.
Checklista triidfiillning: Dokumentet behdver uppdateras med text
frin HSVF-000019.
F iber Centrumv ilgen 262 Piminnelser kring avtal har skickats.
Rensa nya dagvattenbrunnar: BrunnarnaDBlfi4,145 och 146 ar
fastrostade. Vi tittar vidare pi en klsning till viren.
Fiillning av triid i dike: Inget nft.
Hastighetsslryltar : Hasti ghetsskyltarna iir nu uppsatta och hastigheten
upplevs nu ha minskat pi striickan. Arendet sttings.
Nya Pollare Dalviigen L9: De nya pollarna ar nu rnonterade, iirerndet
stiings.
Arbetsgivaredeklaration: Arbetsgivardeklarationen iir inskickad
iirendet stiings.
Klippa triid/buskar skolbacken: Inget nytt.
T riidfiillnin g Blisippeviigen 28 : Styrelsen be slutar ge frige stiillaren
tillitelse att ta ner trliden. Markus skriver ett beslutsbesked med
villkoren ftir detta och meddelar frigestiillaren.
Fiber Backviigen 25: Arbetet iir avslutat och vi behriver besiktiga.
Besvara mail om parkering Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
Besvara mail om Smultronet och motionent Inget nytt.
Trafik pi gingviigen vid Bygdeviigen: Vi tar med oss dessa tankar in
i det nya iirendet giillande GC-VAg (18:04:366). Varftlr detta iirendet
stEinss.
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18:03 :3 62 Triidfiillning: Inget nytt.
18:03:363 Vinterbrev: Fdrslag pi text finns framme. Lars-Gunnar liigger in i

tidigare mall infor en sista granskning.
1 8 ;03 :3 64 Flytt av container: Lars-Gunn w har pratat med kommunen och tar nu

fram ett ftirslae till underlas.

10. Hemsidan
a. Inget fanns att ta upp.

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

12. Niista miite
2018-02-19 1 9:00 Styrelsemdte
201 8-03- 1 9 1 9:00 Styrelsemdte
2018-04-14 och 2018-04-15 Preliminiirt datum fdr viigsyn
2018-04-1 6 1 9:00 Styrelsemdte
2018-04-28 Preliminiirt datum fdr stiiddasen

13. Miitets avslutande
Ordftirande tackade samtliga deltagare lor visat intresse och avslutade rnritet.

Vid protokollet

a.

b.

d.

Markus A
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