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Protokoll frAn Styrelsemote

Hemme$ta Sodra Vdgltoren ing
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Mi,chael Axelsson, Britt-Marie Rasmussen
och Lars-Gunnar Axelsson.

Miitesdatum:

201 8-1 2-1 8

1. Miitets iippnande
Ordfcirande Tommy Ahlsved hiilsade sanatliga viilkomna.

2.

Val av mOtesordftirandle tillika justerare
Ordftirande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3.

Val av miitessekreterare
Mritet valde Markus Aggefors.

4.

Godkiinnande av fiiredlragningslista
Mdtet be slutade godkiinna foredragningslistan.

5.

Inkomna skrivelser

a.
b.

c.
d.
e.

2018-303 Meddelande om inflyttning, Ivlichael har besvarat mailet 2018-304.
2018-307 Medgivande och avtal att anlagga och bibehilla elektrisk ledning i
enskild vdg fran Vattenfall r<irande indragning av el till de nya fastigheterna p6
Parkvflgen, hanteras i tirende 17:04:311.
2018-308 Fdrltingning av tidsbegriinsat bygglov fdr vir container, tirende
18:03:364.
2018-311 Friga om viigavgiftsfaktura fiin en avflytad medlem. Michael har
besvarat mailet lV{ichael har besvarat mailet 2018-336.
2018-314 Signerat medgivande och avtal att bibeh&lla ledningar inom virt
forvaltningsomr6de giillande iirende 1 8 07 : 3 83.
2018-315 Piminnelse av 2018-307 hanteras i iirendet 17:04:311.
2018-322 Svar frin entreprenor att det iterkommer om tid for
beliiggningsarbete. Framfdrallt r<jrande utbye av brunnslock pA Bl6biirsviigen
men frigan giiller ett fl ertal itgiirdspunl<ter.
2018-323 Ny kontaktinformation till enL fastighet. Michael har besvarat mailet
:

f.
g.
h.

i.

20t8-329.
2018-324 Avtalsforslag rdrande fibemedl2iggning
sisnerat i skrirrelse 2018-314.

till Blisippevtigen

7. Avtalet

2ir
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2018-326 Nyinflyftad som undrar om vibehdver nflgon information samt
meddelar att viigavgiften kommer betalas. Michael har besvarat mailet 2018328.
k. 2018-327 0nskerm6l om btittre belysning i omridet di nuvarande upplevs ha
blivit siimre. Tonnmy har besvarat att det skulle vara mycket kostsamt att utdka
belysningen pl de striickor d?ir det redar finns belysning 2018-335.
l. 2018-332 Meddelande att Skanova behriver 2st fysiska exemplar av avtalet i
iirende 18:07:383.
m. 20i8-333 Fcirfrflgan vem som ska betala viigavgiften efter flyt. Michael har
besvarat mailet 218-33 4.
n. 2018-346 ForfrAgan om borttappat inbetalningsavi, Michael har skickat en ny
2018-349.
o. 2018-350 Felanmiilan av lampan i korsningen Skdrgirdsviigen-Hemmesta
Dalviig. Markus har besvarat mailet och hiinvisat till att dettaar Vrirmdr)
kommuns lampa 2018-3 5 4.
p. 2018-351 Onskermil om aff trafik-rin p6. Centrumviigen flyttas tillbaka till
placeringen innarn asfalteringen i somras. Tommy kontaktar ansvariga for
fibernedliiggningen iirende l4:02:0T 1. lfommy har iiven besvarat mailet 201 8364.
q. 2018-352 Felanmiilan av lampa L106 pfl gingviigen bakom Dalstugan. Markus
har besvarat maillet 2018-353.
r. 2018-355 Friga ntir arbetet pi Hemmesta Dalviig kommer slutftiras samt oro
kring parkering pi vira gator. Tommy har besvarat mailet (2018-374) och
uppmanat brevskrivaren att skriva en motion till stijmman med ft)rslag pA
ldsningar pi parkeringsproblematiken i omridet.
s. 2018-356 Meddelande om iigarbyte, Michaelhar tackat for informationen

t.

u.

v.
w.

x.

20t8-359.
2018-360 Fdljer pi 2018-350 frigestrillaren ar orolig 6ver att det ftreligger risk
ft)r olycka di belysningen i korsningen Skiirgirdsviigen-Hemmesta Dalviig iir
trasig och bilar kdr upp pi niirliggande trottoar. Markus har meddelat
frigestiillaren (2018-361) att vtigftireningen varitt i kontakt med Viirmdr)
Kommun som sa.gt att elektriker itr kallad till platsen under dagen (2018-12-13)
ftir att atgarda fe.[et.
2018-362 Forfrigan vilka uppgifter viigftreningen vill ha av nyinflytade.
Michael har besvarat mailet (2018-367).
2018-363 Friljer pi 2018-335 "Belysnirrg i allmilnhet". Brevskrivaren tycker
att f?irgen pi stdrredelen av lamporna i omr6det iir fel och att ljusstyrkan frin
dessa iir ft)r 169. 'Iommy har meddelat (2018-366) att vi i det fall dAr vi kan
piverka detta ska ha med dessa tankar vid utbyte.
2018-365 Fdrfrd.gan frin Vrirmdci komrnun om vi anser att de itgtirder som en
fastighetsiigare utftirt utanftir sin fastighet nu iir flterstiillda pi ett sidant siitt att
viigforeningen kommer kunna utftira vElgunderhillet. Tommy har meddelat att
vi rir ncijda med iterstiillningen 2018-365.
20L8-372 Enligt brevskrivaren iir det fc,rtfarande mycket trafik kopplad till
htimtning och liirnning till Hemmesta Skolan pi Vitsippeviigen. Onskemil
finns att informera boende att fcirbudet liven giiller boende inom Hemmesta
Sddra Viigfdrening. Tommy har besvarat mailet (2018-373) och Roel tar med
denna information i kommande utskick. nvtt ?irende 19:03:407.
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6.

Bkonornisk rapport

a.

Saldon

NordeaPlusGirot:
Nordea Sparkonto:

Collector:
Obetalda

skulder:

1 393 901,31

kr

816,25 Lx
1705 463,29 kr (upplupenrdrfla 10 980,38 l<r)
Ca.35 000 kr (inklusive arvoden)

7. Viigfogdens rapport
a. Trridftillning.
b. Griisklippning p6 ett flertal griisytor i omridet.

c.

d.
e.

f.
g.
8.

Sanering av klotter och klistermiirken.
Reparation av griisklippare.
Staketet lagat viclHemmesta Vaigskail.
Z-sniglarna iir nur intagna for vintern.
Saltat i korsningen Hemmesta Dalviig -.Centrumv?igen.

Nya iirenden

a.

b.

c.

Per capsulam har styrelsen beslut attantaentreprencirens offert ph22 000 kr +
moms ftjr att trtgardLa de brunnslock som riskerar fcirstrira plogen vid
sndrojningen i vinter. Samtliga ledamciter har accepterat dettavia mail (20183 40, 201 8 -3 41, 20 I 8 -3 42, 20 I 8-3 43, 20 I 8 -3 44 och 20 18 -3 45).
Processen kring lrtbyte av lampor. Di R:oel som dnskat ta upp iirendet ej deltog
beslutades att frigan tas upp pA senare mrite.
Fdr att kunna forvalta vara lekparker beslutades aff kcipa in de standarder som
finns inom omridet. Fdljande standarder beslots kopas in: EN-l176-1, EN1176-2, EN-l176.-3, EN-1176-7 och El,l-lI77.Dettatill en kostnad av ca.

6000 kr.

9. Arendeloggen
F<jrscik till ny kontakt med Skanovahar gjorts
men utan resultat. Nya fdrsdk grirs efter jultrelgerna.
I4:02:0I2 Bullerplanket: Inget nytt.
14:03:029 Motion: Viilkommen skyltar: Arendet parkeras tills transformatorn iir
flyttad.
14:03:033 Ovrig frflga flrsmiitet: virkestrransporter: Inbetalning har nu skett,
iirendet sttiings.
14:04:046 Lekparker: Provisoriska skyltan iir nu uppsatta.
14:07 078 Byte till LED-belysning: Inget nytt.
I5:02:I49 Refug mellanviigen: Refugen ?ir nu placerad pi platsen, iirendet sttings.
15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Offertftirfrhgan skickad till tillverkaren av
cykelstiilJl. Ingen iterkoppling rirn si ltinge.
15:10:193 Grop utarnfiir Centrumviigen L5: Mdte planeras med entreprendr
under viren fdr att tafram kostrradsftirslag.
15:1 1 :200 Reline arr dagvattenledning: Parkeras till viren.
16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. tr;ansporter: Inget nytt.
| 6:03 :219 Dagvattenledning Mellanviigen: Inget nytt.
16:05:226 Kupolbrunn pi iingarna vid Dalstugan: Parkeras till viren.

I4:02:0I1 Nedgriivriring av Fiber:
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16:08:24I Lekparken Smultronet: Vi ha.r: iinnu inte ffltt nigot skriftligt svar men
muntligt har det framftirts att ans<ikan har avslagits. Lars-Gunnar efter
frhgar ett skriftligt beslut.
16:08:250 Fiillning av gran Mellanviigen: Forslag pA mail till markiigarendr
utskickat ft)r granskning till styrelsen. Styrelsen beslutar godta
fdrslaget, Markus skickar detta rtill markifgaren.
16:08:253 Ny trafik-ii Backviigen: Trafik-dn iir nu pi plats och iirendet stZings.
16:09:254 Ledningsriittph Hemmesta 10:84: Parkeras till Kommunen agerar i
iirendet.

16:10:275 Omliiggnfing Hemmesta Dalvil.g - Backviigen: Markus tar upp
kvarvarande frhga med entreprenciren vid kommande mcite i januarifebruari.
16:II'279 Klotter trri elskip: Markus har 6ter pratat med Vattenfall och sanerins
ska vara

pi

gang.

16:II:282 Fiillning av triid vid tidigare transformator
16:12:283
T7 :02:285
17:03:29I
17:04:302
17:04.,303
17:04:304
17:04:305
17:04:306
17:04:307
17 :04 :3 1 1
17:04:312
17:04:316
17:05'317
17 :08 :329
17:08:.332
18:02:358
18:02:360
18:03:364

18:04:365
1 8:04:366
18:04:370
18:04:373
18:05'377
18:05:378
I

8

:07 :37

9

18:07:382

pA Centrumviigen:
Inget nyttt.
Renoverjing lekparker samt parkbiinkarl Inget nytt.
Riij ning sly Mellanviigen-Dalviigen : Inget nytt.
Byte av niitstation: Trummoma ir nu flyttade. Vi har inte f6tt nigon
iterkoppling om n?ir arbetet kan tiinkas pib<irjas pi nytt.
Fiber Vitsippeviigen 5, 17 och 29: Inget nytt.
Fiber Vitsippeviigen 25, 27,31och Hemmesta Dalviig 13o 48: Inget
nytt.
Fiber Akerbiirsviigen 28: Inget nytt.
Fiber Viitsippeviigen 4: Inget nft.
Fiber Backviigen 32 och TranbiirsvdgenZ2l lnget nytt.
Byte elskflp Backviigen: Inget nytt.
Fiirriittning avstyckning: Medgivandeavtal fdr nedliiggning av
elkablar till de nya fastigheterna har signerats och returnerats.
Instruktrion schakt och asfaltering: Inget n1tt.
Lutande stolpe L165: Inget nytt.
Fiber Blflbiirsviigen 5: Inget nytt.
Fiber Centrumv dgen 262 Ingel. n1'ft.
Rensa nSra dagvattenbrunnar: Inget nytt.
Fiber Backviigen 25: Inget n1tt.
Besvara mail om Smultronet och motionen: Inget nyft.
Flytt av rcontainer: Fdrltingt bygglov pi 1 ar har inkommit. LarsGunnar tar fram ft)rslag pi losningar ftir att placera containern pi en
annan plats diir vi kan erhilla ett liingre bygglov.
Lutande Tall: Inget nytt.
GC-Viig Niiset-Viigskiilet: Inget nytt.
Reline ar'' dricksvattenledning: Inget nytt"
Sniiriijning Centrumviigen oclh container: Inget nltt.
Underhdrllsplan lekparker: Inget nytt.
Is gingvflg: Parkeras till viren.
Lednin gsriitt Ahteket- Vii gskiiilet : Inget n1.tt.
Triidfiillning Vitsippeviigen 32: Inget nytt.
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18:07:383 Fiberanslutning BlflsippeviigenTz Vi har nu erh6l1it signerat ar,tal
2018-3141. Arbetet iir pausat och hilet temporiirt iterlagt.
18:07:385 Postlidor: Markus har nu pratat ytterligare en ging med Posten som
lovat ta ner dessa kanske redan iruran jul.
l8:07:386 Nya triidlviigskiilet: Parkeras till viren.
l8:08:389 Triidfiillrning Smultronet: Inget n1tt.
1809:402 Markarbete utanfiir fastighet: Vi har efterfrigat om statusen pi
iirendet och det tir inte avslutat hos komrnunen. Vi har iiven meddelat
kommunen att vi ser att marken i niirheten av viigen nu ar ffigardad pA
ett sidant siitt att det ej kommer piverka viigunderh8llet. Parkeras till
viren.
18:09:403 Sliipkiirra: Arendet parkeras tiJtls frigan kring bygglov for containern
iir lcist.
18:09:404 Byte av;rollareo ta bort iivergingsstiillre: Pollarna iir nu monterade.
Beslut tas att behilla dvergingsstlillet, Markus kontaktar entreprenor
ft)r milning av linjerna.
19:02:406 Belysning Niiset: Tommy tar fram en offert pi en ny lampa placerad i
hornet p6. Parkvrigen 11B mot Skiirg6rdsviigen.
10. Hemsidan

a.
11.

Ovriga frflgor
a. Onskemil om stolpreflexer till den nya trafik-on pi Mellanviigen finns,

b.

1,2.

Markus undersdker kostnaden fcir detta.
Vi fir m6nga frigor i samband med in av ut flyttning. Beslut tas att liigga upp
information om detta under en egen flik pA hemsidan samt meddela aktiva
miiklare i omr&det vad som giiller rdrande t.ex. viigavgiften och hantering av
denna i kdpekontrakt. Michael tar fram forslag pi texter, nyft iirende
19:03:409.

Niista miite

a.
b.
13.

Inget fanns att ta upp.

2019-01-21 Styrelsemdte 19:00
2019-03-04 Styrelsemdte 19:00

Miitets avslutande
Ordfdrande tackade samtliea deltasare fdr visat intresse och avslutade mdtet.

Vid protokollet

Tommy
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