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Pro,tokoll frdrn Styrelsem6te

Herffu"llesta Sod ra Vegf6ren i ng
org.nr: 717903-8000

i\{iirvarande: Tommy A.hlsvedL, Markus Aggefors, Britt-Marir: Rasmussen, Lars-Gunnar
l\.xelsson, Roel Lammers, i\4ichael Axelsson, och Lennart Andreasson.

Miitesdatum: 201 8-04- I 6

1. Miitets iippnandle
Ordforande To:mmy Ahlsved hiilsade sarntliga viilkomna.

2. Val av miitesordlfiirande tillika justerare
Ordftirande To:mmy Ahlsved enligt stadgar.

3. Val av miitessekreterare
Motet valde Miarkus Aggefors.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
Mrjtet beshrtad,e godkiinna fdredragningslista{r.

5. Inkomna skrivelser
a. 2018-074 Pa1rninnelse om delgivning iirende 15:11:200 och 16:03:219. Michael

har signerat qch skickat in.
b. 2018-076 Befysning m.m. Hemmesta. F6rfr&gan om vern som idag ansvarar

for belysningen i omridet mellan Niiset och Hemmesta viigsk?il samt om
viigforeninge[r ansvarar frr skdtseln av hdclen i samma omride. Markus har
besvarat rnailet (2018-07 7). Arende 1 8 : 04 : 3 [6.

c. 2018-078 Avrtikningsnota 2018-2 futnMellpnskog rorande iirende 16:03:218.
d. 2018-079 Avriikningsnota20l8-3frlnMellflnskogrdrandeiirende 16:03:218.
e. 2018-080 Ka[else till lantmiiterisammantriide i Lantmiiteriets iirende:

AB142717. Nyft iirende 18:07:379. Miclhael svarar att vi kommer delta i md,tet,
om ingen &flrldrl har mdjlighet kommer lvlarkus delta i motet. Vi ser idag inga
konstigheter rned detta.

f. 2018-082 Gaitubelysning, Boende piminner orn den tidvis trasiga belysningen i
slutet pi l{erqrmesta Dalviig. Markus har besvarat mailet 2018-087.

g. 2018-083 Fdrfrigan om ut<ikade sndrdjning pi samfiilligheten vid
Lingonviiger4 utfyllnad av svacka i niirheten samt niir sopningen av vira gator
kommer sike. 'Iommy har meddelatatt sopningen ska vara avslutad 1 maj samt
att vi konrmer:ta upp frigorna pi kommando slyrelsemdte 2018- 084.Tommy
svarar att vi 4nvtinder oss av VMS och att vi tittar 6ver "svackan" ph
stiiddagerr. Nytt iirende 1 8 :07:3 80.
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h. 2018-085 Orclererkiinnande Skyltar och Miirken, klamrner och skarvdon ftir
skyltarna till iirende 1507:178.

i. 2018-086 Hanrdllingar infor kommande lantmiiterisammantriide i lantmiiteriets
rirende A13142717. NYTT AnpNOB OOt.

j. 2018-088 0nskemil om att se 6ver hela armatuLren pi lampa L041.
k. 2018-093 Felanmiilan av lampa LI45 phMella:nviigen26-27. Markus har

besvarat mailet (2018-094) och h6.tr1er lampan under uppsikt infor framtida
repznations tillfrille. Nytt airende 1 8 :07 : 3 8 1 .

1. 2018-095 Stora triid utanftir Vitsippeviigen32. Styrelsen besoker platsen och vi
Itimnar over ett granne intyg infor kommande breslut. Nytt rirende 18:07:382.

m. 2018-098 Svar pi vflrt forslag om avtal rdrander ftirriittning i iirende 17:04:3II.
Michael rneddelar att vi vill undvika en ny fdnrdttning genom att istiillet skriva
ett avtal.

n. 2018-099 Onskemil om att griiva ner fiber vid Blisippe'viigen 7. Tommy
skickar 6'rzer ett avtalsfdrslag. Nltt iirencle 18:0'7:383.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 779 834,951<r
Nordera Sparkonto: 816,25 kr
Collector: I 705 463,29 kr (uppllupen rtinta 2 971,71kr)
Obetalda skulder: Ca.77 000 kr

7. Viigfogdens rapport
a. Plockat ner klistermiirken
b. Asfalterat i centrum
c. Ater felanmii,lt skyltarna vid infart viigskiilet och centrurn titl Trafikverket.
d. Provisoriskt lagat trasiga soptunnor
e. Klippt triid/buskar i viigomridet
f. Bytt 7st lampor
g. Viigsyn har genomforts se HSVF-000212. \6g:ra av punkterna som bor

'*"T'oTffi#;Tlf ?';i^Til:TJff :,H'ff;*,avbetongkrumparna
sviingen pi Mariebergsviigen samt viirndplanen pi Akerbrirsv?igen.
Ny.tt tirende 1 8:07:384.

: iHH :i#l?ffiffiil;$;1ffrn il'$':il3ff,;?"#.n som idag
inkltiktar pi viigomridet och ledningar.
Punkten 8 Markus kontaktar posten ftir att se om vi kan fr ta ner de
grcina postlidorna for utdelning av post. Nytt iirende 18:07:385.
Punkten 9 taner tradnaraviigomridett vid infarten Hemmesta
Vdgskril.
Punkten 10 Roel kontaktar en triidgirrlsmiistare fcir att fA en

bed0mning om iippeltriiden. Mlarkus kontaktar Liinsstyrelsen fdr att
stiimma av mdjligheterna att plantera nyatradlbuskar liings
fomliimninsen vid Hemmesta'VaisskAl. Nrrft iilende 1 8 :07 :3 86.
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Punkten 19 griis kring stolparna vid fdrsta avsrnalningen p6
HemrnLesta Dalviig, tas med pi stiiddagen griis/jord tas bort till ett
djup av ca4 cm fiir att underliitta kommande asfaltering.

o Punkten 20 Res upp skylten vid ftirstar avsmalningen pi Hemmesta
Dalviig, tas med pi stiiddagen.

o Punkten 21 Rensa sly i skogen ltings gingviigen mellan Hemmesta
Dalviig och Bl8sippeviigen. Frilld sly samlas upp under stiiddagen.

o Punkten2? vnder stiiddagen klipper vi ner vass/griis pi platsen.
o Punkten 36 Res upp skylten pi Blisippeviigen niira VitsippevZigen,

tas med pi stiiddagen.
o Punkten 42klipp ner lcinnarna ur hiicken pi tsl&sippeviigen men spara

rosorna, tas med pi stiiddagen.
Punkten 57 de|r$ dike i slutet pi Centrumviigen, tas eventuellt med
pi stliddagen.

: iHH :? [?i,:ll#1.,l##:#J:*Hllb-"n onviigen och
Tranbiirsviigen.
Punkten 67 taner tr?iden i hAcken niira g6ngvdgen mellan
Smultronviigen och Tranbiirsviigen.

o Pulkten 68 ta ner den lilla bjdrken i hticken vid vrindplanen pi
Smultronvtigen.

o Punkten 7l taner sly och oppna upp rnot skogen hcigst upp pe
Centrumviigen. Samlas i hdgar under stiiddagen.
Punkten 90 rippeltraidet ntira Hallonviigen 12 inkriiktar pi viigomridet
beskiirs pi stiiddagen.

o Punkten 101 Angen utvidgas och yttenligare sl'y klipps ner.

8. Nya iirenden
a. Beslut tas att i samband med stiiddagen lbygga upp ett mindre staket vid

busshillplatspn Hemmesta Viigskiil ftir ertt skyd.da de l6ga hiickplantoma.
b. Beslut tas att kdpa in gatupratare till en ttotal summa av 10 000 kr ftjr att

informera om kommande stiiddag.
c. Beslut tas att trycka upp och dela ut ett virbrev med information om bland

annat konnm4nde stiiddag.
d. Lars-Gunnar kdper in korv och fika till stiiddagen.
e. Beslut tas att siitta upp ytterligare en soptunna rrid parkbfinken pi gangviigen

mellan Backviigen och Hemmesta Viig. Markur; bestiiller och siitter upp. Nytt
iirende 18:07:387.

9. Arendeloggen
T7:02:286 Griisftlippning: Beslut tas att kirpa in en griisklippare Stiga ZT 5132 T .

Markus koper in.

Ovriga delar av iirendeloggen gicks inte igenom pi grund av tidsbrist.

L0. Hemsidan
a. Inge;t fams att ta upp.
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11. Ovriga frflgor
a. Inget fanns att ta upp.

12. Nlista miite
a. 2018-04-28 Staddag klockan 10-12

13. Miitets avslutande
Ordftlrande taokade samtliga deltagare ftir visat intresse och avslutade m<itet.

Vid protokollet

Aggefcirs
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