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Förvaltningsberättelse 
Hemmesta Södra Vägförening 
Verksamhetsåret 2017/2018 
 
Styrelse 

Ordinarie ledamöter Tommy Ahlsved, Ordförande 

  Roel Lammers, Vice ordförande 

  Michael Axelsson, Kassör  

  Markus Aggefors, Sekreterare 

  Britt-Marie Rasmussen, Ledamot 

  Lars-Gunnar Axelsson, Ledamot 

 

Vägfogde  Markus Aggefors 

Suppleant 

  Fredrik Axelsson 

  Joakim Hägglund 

  Lennart Andreasson 

Revisorer 

  Johnny Olsson 

  Jonas Ramning, auktoriserad revisor vid firman First Ledger 

Revisors suppleanter 

Marie Feldt 

 Kenneth Ehrnstedt 

Valberedning  

Fredrik Axelsson (sammankallande) 

 
Verksamhetsåret 2017-2018 har för styrelsen i Hemmesta Södra vägförening inneburit 10 st 
styrelsemöten, en städdag, besiktning av våra vägar samt en hel del övrigt arbete. Vi lägger 
tillsammans många timmar på arbete i vägföreningen och inte bara under de månatliga 
styrelsemötena.  
 
Inga förändringar föreslås av valberedningen kommande år för varken ledamöter, suppleanter eller 
revisorer vilket är bra för kontinuiteten i styrelsearbetet. 
 
Skicket på våra vägar är fortsatt bra och vi har nu tagit fram en ny utgåva av underhållsplan där vi har 
tittat historiskt på omläggningar och börjat planera in omläggningar i en 10 års plan. 
Underhållsplanen behöver bearbetas mer framöver men vi börjar nu fått ett grepp om kostnaderna. 
Ca 300tkr är vad vi tror kommer behöva sättas av årligen för att klara kommande omläggningar. 
Senaste omläggningen gjordes 1988 och då la man om större delen av området vilket gör att många 
delar kommer börja kräva underhåll samtidigt, därav är det viktigt att vi tar kostnaderna löpande.  
 
I skrivande stund så har man precis avslutat garantiarbetet som utfördes som en konsekvens av 
fiberinstallationerna 2013. Arbetet utfördes inte korrekt och vi har under många år drivit vår sak om 
att asfalteringsarbetet bör göras om. Under året kom vi äntligen överens med entreprenören om att 
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allt skulle göras om vilket var en stor seger och en viktig sådan för det framtida underhållet av våra 
vägar. Många delar är nu omlagda men vi har fortfarande synpunkter på arbetet i stort och smått. 
Vad diskussionerna resulterar i vet vi inte ännu men vi har en fortsatt dialog med både 
entreprenören och uppdragsgivaren Skanova. 
 
Vi klipper numera våra ängar med en inköpt åkgräsklippare och har vad vi tycker efter lite inkörning 
fått till en bra rutin för detta.  
 
Vi vill även i år påminna om att trädfällning på vägföreningens förvaltningsområden endast får ske 
efter skriftligt godkännande av styrelsen. Otillåten fällning kan komma att polisanmälas. Vår riktlinje 
för trädfällning är att det utförs och bekostas av ”medlemmen”. Vägföreningen ombesörjer och 
bekostar endast gallring enligt fastställd plan och fällning av riskträd. Se riktlinjer på hemsidan. 
 
De befintliga lekparkerna ”Backvägen” och ”Blåsippeparken” har endast haft normalt underhåll och 
tillsyn under året. Upprustningen av den gamla lekparken mellan Tranbärsvägen och Smultronvägen 
som beslutades på stämman förra året har planlagts och vi har skickat in en ansökan om 
medfinansiering till kommunen. Beslut väntas under september. 
 

Dagvattensystemet är nu mer eller mindre genomgånget och dokumenterat samt på vissa delar 

reparerat. Arbetet med att kalkylera framtida kostnader i reparationer och nya brunnar har 

även påbörjats som en del av den uppdaterade underhållsplanen. 

 

Belysningsanläggningen har under året felat mer än tidigare år. Vad detta beror på är lite 

oklart men vi kan se att fler lampbyten skett och att vi även har behövt konvertera armaturer 

till LED då styrningen gått sönder. 

 

Årets städdag genomfördes i lämplig väderlek och med stor uppslutning. Det börjar bli en så 

pass stor aktivitet att vi på inrådan funderar på att utöka till två grillplatser, Backvägen och 

Blåsippeparken men vi får se hur planerna ser ut nästa år.  

 

Nått som säkert inte gått någon förbi är den GDPR hysteri som drog igång i våras, även vi har 

gjort vår läxa och är numera en GDPR kompatibel vägförening! 

 

En sista vädjan till er alla är att inte missa årsstämman den 24:e september. Vi har en trend 

med minskat deltagande vilket är synd då detta är allas vårt gemensamma intresse och besluts 

forum. Missa inte chansen att vara med och påverka! 
      

         Hemmesta 2018-09-06 

     

Tommy Ahlsved  Michael Axelsson  Roel Lammers 
     
     

Britt-Marie Rasmussen  Lars-Gunnar Axelsson  Markus Aggefors 

 


