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Protokoll frdn Styrelsemote
Hemmesta SOdra Vagforen ing
org.nr: 717903-.8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Michael Axelsson, Eritt-Marie
Rasmussen, Lars-Gunnar Axelsson, Roel Lammers, Fredrik Axelssor-r, Lennart Andreasson

och Joakim Hrigglund.

Miitesdatu mz 20 19 -0 | -21

1. Miitets iippnande
Ordftirande TomrnLy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

2.

Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordftirande Tomm.y Ahlsved enligt stadgar.

3.

Val av miitessekreterare
Mdtet valde Markus Aggefors.

4"

Godkiinnande av fdredragningslista
Mritet beslutade godkiinna ftiredragningslistan.

5.

Inkomna skrivelser
a. 2018-369 Friga rrarftir det inte iir sanclat i omr6det. Markus har besvarat mailet

b.

c.
d.

e.

f.

2019-043.
2018-375 Kopia av faktura frin Vattenfall som kommit i retur till Vattenfall
p.g.a.felaktig adress. Adressen stiimrner dock, Michael har meddelat delta till
Vattenfall 2018-376.
20T8-377 och 2019-014 Oro for skador pi murlhiick i samband med
sncirojning. Tomrny har besvarat mailet 2019-012.
2019-001 Ftirfrflgan om var man kan htimta sand till sin egen uppfart d6
sandlAdorna i omridet iir tomma. Roel har meddelat att sanden ivitrasandlidor
Itings viigama en<last tir till f<jr vhraviigar. Sand till den egna fastigheten
ansvarar respekti've fastighetsiigare fcir att k<ipa in2019-002.
2019-003 Friga vem som fi'ller pA sanden i de grcina sandlidorna liings vira
vagar samt vad denna sand ska anviindas till. Markus har meddelat att det iir
viigfbreningen som fyller pi sandlidorna samt att sanden i dessa rir till fttr
st<idsandning av tr ixa vdgar 2019 -004.
2019-005 Ftirfrigan frin en fastighetsEigare om denne kan fA tahand om en
fallen gran i anslrrtning till fastigheten. Styrelsen har bl.a. varit i kontakt med
Vtirmdti kommurLs ekolog och tar efter detta beslutet attlttta granen ligga kvar.
Tommy har meddel at detta till frigesthl lar en 20 | 9 -0 4 4 .
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2019-006,2019-1009 En fastighetsiigare framftir en oro ftir att rotviiltor och
hiingande triid ska skada personer som rdr sig i skogen. Markus har besvarat

mailet 2019-00'j'. Markus undersdker ocksi biista siitt for att minimera riskerna
med dessa nytt Zir:ende 2019:04:412.
2019-008 Meddelande att det uppfcirts ett "garage" p6. gronomridet vid
viindplanen pi Vitsippeviigen. Tomm'y har efterfrigat bilder p6 detta 2019-024.
Ett nytt iirende cippnas fttr detta (r9:a4:4L1). Tommy Skriver ett brev och
efterfrigar vad tanken med detta tir ooh llimnar 6ver till fastighetsiigaren.
2019-010 Meddelande att det saknas sand i sandlida, Tommy har besvarat
mailat 2019-011.
20I9-0I3 Meddelande att lampan vicl Mellanviigen 4 iir sliickt. Markus har
meddelat att vi kiinner till denna och zrtt den kommer fugardas vid kommande
service 2019-01.5.
2019-016 Kopia av faktura di originalet kommit i retur till VdgNu AB.
2019-017 Onskernil om sandningav,vhravagar. Tommy har svarat att vi fcjr
en stiindig dialog med vir entreprencir 2019-022.
2019-018 Kontoutdrag ftir virt sparkonto i Nordea.
20I9-02l Meddelande om trasig lampra vid Mellanviigen 4, <inskemil om
pafyllnad av sanc[16da samt nedskriipn.ing pi Bygdeviigen vid sandlidan.
Tommy har svarat att vi kiinner till larnpan, artph fyllnad iir pi gang och att vi
ska titta pi nedskriipningen 2019-022.
2019-025 offerterr frin Entreprenor giillande flytt av gungor och pifyllnad av
grus i vira lekparker. Se ?irende 14:04:046.
2019-026 F<irfrigan om kontakt rcirande <inskemil om fiberdragning till
Hemmesta Dalviig 19B, Tommy har nneddelat att de kan kontakta honom
(2019-029) och ett mote finns nu planerat till kommande onsdag. Nltt iirende
19:04:410.
2019-028 Meddelande frin PostNord att de iterkommer per telefon angiende
buntlidorna och,"6ra problem med inl<ommande post till vir postbox.
2019 -03 0 Underriittelse om kommand e fon?ittningsbeslut rorande iirende
18:07:379, yttrande ska vara inkomna till Lantmdteriet senast den21januari.
Markus soker kontakt med lantmdtare:n ftir att biittre kunna liimna in ett
yttrande.
2019-031 Onskernil att miingden sanclsom sprids vid sandning rikas, fr&ga
varfor vi inte anvilnder sand samt om viigft)reningen iir ansvarig vid olyckor
inom omridet kopplade till viigunderhLillet. Markus har besvarat att vi framftjrt
detta till vir entreprendr, att man anvdnder stenkross istiillet ftir sand framftir
allt fcjr att sand iir: en iindlig resurs samt att ansvaret iir delat mellan flera men
att viigft)reninge:nL har det yttersta ansvaret 2019-032.
2019-033 och 2019-034 0nskem6l om att det blir biittre sandat, att man kan
hiimta sand nigon stans samt att biinken bakom Dalstugan kommer tillbaka.
Tommy har svarart (2019-045) att vi har fdrmedlat synpunktema till vir
entreprencir samt att biinken senast kommer tillbaka senast under viren.
2019-035 Onskern8l om att inte snila med sanden. Markus har meddel at attvi
framftjr detta till var entreprenrir 2019-041.
2019-036 och 2019-037 Onskemil om sandning man ser liven ett problem med
minga parkerade bilar pi Vitsippeviigen. Tommy meddelar att vi framfort
detta till var entreprendr samt ftireslir attmanliimnar in en motion med fdrslag
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pi

w.

x.
6.

ldsningar pA lp'arkeringsproblematil<en pi Vitsippeviigen till kommande
sttimma.
2019-038 Framftirande om missndje rned sandningen och att plogningen skots

fint.
2019-040 Arsbesked fdr 2018

frin Mlellanskoe.

Ekonomisk rapport

a.

b.

c.

Saldon
Nordea
Nordea

PlusGirot:

399 375,77 Vr
Sparkonto: 816,25 kr
Collector:
| 716 959,98 kr (upplupen riinta 839,66 kr)
Marginalen: 950 171,78k(upplupenranta312,38kr)
Obetalda skulder: Ca.52 000l<r (inklusive arvoden)
Vi har idag2} v6lgavgifter som ej iir h,etalda, Michael skickar ut en piminnelse
via post.
Ett nytt attalhar inkommit ftir ViigFas, styrelsen beslutar fortsafta.

7. Viigfogdens rapport
a. Trddfiillning.

b. Sanering av klotter och klistermiirken,
c. Grrisklipparen kdrd till trlig service or;h vinterfcirvaring.
d.
e.

f.

Motorsig kdrd tiltl service
Lampa L106 pi 6;angviigen bakom Dalstugan utbytt.
Saltat i korsningen HemmestaDalvag- Centrumviigen.

8.

Nya iirenden
a. Frigan kring hur ofta vi ska genomfdra service pi lamporna i omr6det
diskuterades, beslut togs att genomfora detta med en intensitet pi cirka en ging
per minad under den m<irka delen av frret.

9.

Arendeloggen
14:02:011 Nedgriivning av Fiber: Inget nvtt.
14:02:012 Bullerplarnket: Vi har hter varit i kontakt med kommunen som ska
kontakta oss om den saknade delen av planket.
14:03:029 Motion: 'Viilkommen skyltar: Arendet parkeras tills transformatom iir
flyttad.
14:04:046 Lekparkrur: Offert har inkommit fdr flytt av gungor samt pifyllnad av
gungsand. Tommy skickar offertftirfr6gan till yff erligare entreprendrer.
14:07:078 Byte till l.ED-belysning: Inget nytt.
15:08:181 Cykelstiiltl vid viigskiilet: Inget nytt.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigem tr5: Inget nytt.
16:03'218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget nytt.
I 6:03 :2I9 Dagvattenledning Mellanviig;en: Inget nytt.
16:08'24I Lekparkren Smultronet: Vi har nu fitt ett skriftligt avslag pi anscikan
om bidrag till lekparken. Vi hau iiven sokt avdelningen ft)r
samhiillsb,yggnad inom komrnrmen fcir att se om det kan finnas n6got
annat stitt ftir medfinansiering. Beslut tas att kontakta REV och
Lantmiiteriet fdr att tarcdapi mer om vi ska gdra fdrriittning eller ej.
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16:08:250 Fiillning av gran Mellanviigen: Inget nytt.
16:10:275 Omliigg.ming Hemmesta Dalviig - Backviigen: Inget nytt.
16:Il:279 Klotter pri elskip: Inget nytt.
16:Il:282 Fiillning av triid vid tidigare transformator pi centrumviigen: vi
har nu pratatmed de nya fastighetstigarna, som inte liit som de vill fiilla
triiden. Det d<ida triidet iir nu nertaget varfdr iirendet stiings.
16:12:283 RenoveriLng lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02:285 Riij ning sly Mellanviigen-Dalviigen : Inget nyft.
17:03:29I Byte av niitstation: Beslut tas att parkera detta iirendetillvixen2020
om inget nytt hiinder i iirendet.
17:04:302 Fiber Vil;sippeviigen 5, L7 och 2gzIngetnytt.
17:04:303 Fiber vil;sippeviigen 250 27,31och Hemmesta Dalviig l3o 48: Inget
nytt.
17:04:304 Fiber Akerbiirsviigen 28: Inget n1tt.
17:04:305 Fiber Vit;sippeviigen 4: Inget nytt.
17:04:306 Fiber Bar,ckviigen 32 och Tranbiirsvilgen22z Inget n;tt.
17:04:307 Byte elskip Backviigen: Inget n1tt.
17:04:311 Fiirriittmiing avstyckning: Avtalet har nu inkommit och iiven betalning
frin Vattonfall. Arendet parkeras 6ter.
17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
17:04:316 Lutande stolpe L165: Inget nytt.
l7:05:317 Fiber Bldrbiirsviigen 5: Inget nytt.
17:08:329 Fiben Centrumvd,gen26z Inget nyft.
17:08:332 Rensa nya dagvattenbrunnarr: Inget nytt.
18:02:358 Fiben Bauckviigen 25: Inget nytt.
18:02:360 Besvara rmail om Smultronet och motionen: Inget nytt.
18:03:364 Flytt av crontainer: olika alternativ fdr ldsningar bollades. LarsGunnar tar fram fcirslag pi ldsningar.
1 8:04:365 Lutande Tall: Inget nytt.
1 8 :0 4 t3 6 6 GC-Viig .Niiset-Viigskiilet : Inget nyn.
18:04:370 Reline av dricksvattenledning: Inget nytt.
18:04:373 Sniiriijnrirng Centrumviigen och container: Inget nytt.
18:05:377 Underh$ltlsplan lekparker: Standarderna iir nu inkcipta.
18:07:379 Ledningsriitt Ahtiiket-viigslkiilet: underriittelse om kommande
ftiniittningsbeslut har inkomrnit detta har bollats med REV som
rekommenderar att vi kontaktar Lantmiiteriet ftir att forsiikra oss om atr
vi iiven i lbrtsattningen fdr skdta vira ledninga:r'och att iiven andras
ledningar i omridet betiinks. Aven ersiittningsfrigan kan ifrigasiittas.
Markus kontaktar Lantmtitaren.
18:07:382 Triidfiillming Vitsippeviigen 32: Inget nytt.
18:07:383 FiberanslLutning Blflsippeviigen 7: Jobbet nu klart vad vi bed<jmer
men slutlig iterstiillning kvarstir.
18:07:385 Postlidor': Postlidorna iir nu nedtagna stolpama iir dock fast frusna
och stir et'v den anledningen kvar. Vi har fatt ok ph att ta ner dessa niir
tjzilen ft)rsvinner.
1 8 : 08 :3 89 Triidfiillmring Smultronet: Inget nytt.
18:09:404 Byte av pollare, ta bort iivergingsstiille: Inget nytt.
19:02:406 Belysning; Niiset: Inget nytt.
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19:03:407 Trafikern pi Vitsippeviigen: Inget nytr.
1 9 : 03 :408 Stolprellexer Mellanviigen: Inget nytt.
19:03:409 Informalfion om viigavgiften till hemsidan: irnget nytt.
10. Hemsidan

a.

Inget fanns att ta upp.

11. Ovriga

a.

12.

pi Blisippeviigens viindplan, Fredrik
till Coop och kastar de sopor som finns

Niista mOte

a.
b.

c.

d.
13.

frigor
Det star idag en iivergiven kundvagn
ombesdrjer att denna liimnas tillbaka
drir i.

2019-03-04
2019-04-01
2019-04-29
2019-05-11

Styrdsemrlte 19:00
Styrelsemote 19:00
Styrelsemrite 19:00
Striclrlag 10:00-12:00 (Korvgrillning

frin t2:00)

Miitets avslutande
Ordftjrande tackade samtliga deltagare ftir visat intresse och avslutade mcitet.

Vid protokollet

us Aggefors
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