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Hemmesta Sddra

\/ gforening

org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Marlkus Aggefors, Miohael Axelsson, Lars-Gunnar Axelsson,
och Fredrik Axelsson.

Miitesdlatum:
1.

20 1 9-04-29

Miitets Oppnande
Ordfiirande Tommv Ahlsved hiilsade sarrrtli

vtilkonnnaL.

Val av miitfesordftrande tillika jufterare
Ordfdrande Tonnmy Ahlsved pnligt stadgar.

Val av mtitlessekreterare
M<itet valde Markus Aggeforg.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Mritet beslutade godkiinna foredragnings

5.

Inkomna skrivelser

a.

b.

2019-138,2018-140 Fdrfrigan om vart man ska skicka bilder pi skador
Markus har besvarat
orsakade av snordjningen samt bilderna pi
mailen (2019-139 och 2019-141) och
at atLvi kommer liimna 6ver
bildlema till entreprenclren.
2019 -l 50 Bekriiftelse frin Samftilli
komplettering av vidimerade protokoll

gistret pi inkommen
anmlilan av nv stwelse.
ske. Tommy har meddelat (2019-

2019-151 Forfr6gan om niir sopning
153) att den senast skall ske 1a mai.
20I9-I52
Fdrfrigan frin Lantmiiteriet o,rn v kan hitta en tid for att diskutera
d.
tLar bokat in en tiil fbr
Ledlningsritten mellan Alsteket-Viigskiilet.
detta. Se vidare i iirende L8:07:379.
nigot om eldning pi den egna
2019-154 Fdrfrigan om fdrqningen har bes
ftireningen inte har fattat nhgra
tomten. Markus har meddelat (2019-155)
som giiller.
beslut i detta urtan att det iir kommunens
till Hemmesta S<idra
2019-156 Forfrigan om sto(leken pi avgi
-1
(20|9
7) att den tor 2018-2019t var 2500
Vtitr;forening. IMichael har nteddel at
kr rnen att den kan variera och beslutas vid
let rrlrande ledninesriitten
2019-158 Fdrslag pi lydelsq till beslutslprot
mel.lan Alsteket ochVrigskiilet tirende 1 lB 07 79.
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2019-160 Meddelande att det endast iir en ti ftillig flterstdllning som skett vid

Blir;ippeviigenT.
2019-16I Forfrigan om man inte med lite
"ingrepp" skulle kuinna $'lla
pfi sand och bygga en enklare kliitterstiillnin mm. I lekparken Smultronet.
Lars-Gunn ar har besvarat mailet och
att vi miste ftilja det Sttandarder
som finns men att vi jobbar med detta.
2019-164 Lantmtiteriet meddelar att det stlr
att inviinta beslut frin

k.
I.

stvrelsemdtet clen 2914 ansilende texten r r
skrivelse 2019-1:t8.
2019-165 F<irfiiean om niir service kommer ske av trasig lampa pi
Mellanviigen. Markus har besvarat (2019-1 ) att service troligen kornmer ske
inorn de kommande 2-3 veckoma.
2019-167 En boende efterfrigar en kopia av
aste faktura frin
viigfbreningen. Michael har skickat en kopi av fakturan (20 1 9- 1 68).

6. Ekonomisk

a.

n

rapport

Saldon
Nordea PlusGirot:
Nordea Sparkonto:
Collector:
Marginalen:
Obetalda skulder:

ViigfogdenLs

95 442,01I<r

816,25 kr
I716 959.981.r (
950 171,78 kr (u
Ca.12 000 kr

upen riinta 4 363,96kt:)
upen riinta 1 843,07 kr)

rapport

a.
b.

Plockat ner klistermiirken
Rojt sly pfl ett flertal stiillen i omridet

c.
d.

Klotter sanerat.
Det viixer mycket sly i viigkanten

lZings

e.

stiidldagen samlas det sedan ihop.
Htic;ken pfl Bygdeviigen inhiiktar

pi

och Tommy kontaktar entreprendr for kost

n, Markus rd,jer detta, p6

et. fnam:brallt vintertidl. Michael
rslag nytt iirende 79:07:422.

8. Nya iirenden
Nytt tirende l9t 07:420 Montera eluttag pi

stolpar dlir vi idag har

hastighetsdisp layer. Zirendet har missats att
Zirende l9t:01:42I Tommy skapar en
styrelsen samt suppleanter. I kalendern
arbetsordning samt de datum som finns r

gistreras vid mdtet 1819-05.
kalen.der som delas med
sedan in de datum som finns i v5r
loggens parkerade iirernden.

Nytt

9.

Arendeloggen
I4:02:CtII Nedgriivning av Fiber: Inget n'ytt.
I4:02:CtI2 Bullerplanket: Inget nytt.
l404:Ct46 Lekparker: Inget nytt.
14:07:Ct78 Byte tiLll LED-belysning: Inget nltt
15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nytt
get nytt.
1 5:1 0:1 93 Grop utanfiir Centrumviigen 1[5:
Inget nytt.
16:03:2]18 Avtal med Byggkultur ang. trans
nytt.
l6:03.,2,19 Dagvattenledning Mellanviigern :
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I6:08'241 Lekparkern Smultronet: Lars-Gunnar kontaktar REV for att se vilka
altemativ vi har attvaljapi samt ftir och nackdelar med dessa.
16:08:250 Fiillnflng av gran Mellanviigen: Inget n;4t.
16:10:275 Omliiggning Hemmesta Dalviig - Backviigen: Inget nytt.
l6:II:279 Klotter pfl elskflp: Klottret iir nu delvis borta.
I6:12:283 RenoverinLg lekparker samt parkbitnkar: Aven bordet i
Blisippeparken iir nu under ommilnirrg.
17:02:285 Riijning sly Mellanviigen-Dalviigen: Inget nytt.
17:04:302 Fiber Vitsippeviigen 5, L7 och 29: Irrget nytt.
17:04.,303 Fiber rVitsippeviigen 250 27r31och Hemmesta Dalviig L3,48: Inget
nytt.
17:04:304 Fiber Akerbiirsviigen 28: Inget n14t.
17:04:305 Fiber Vitsippeviigen 4: Inget n1.tt.
17:04,306 Fiber lBackviigen 32 och TnanbiirsvilgenZ2z Inget nytt.
17:04:307 Byte eJlskflp Backviigen: Inget nytt.
17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget mytt.
17:04:316 Lutanrile stolpe L165: Inget nytt.
17:05:3Il Fiber lBlibiirsviigen 5: Inget nytt.
17:08:329 Fiber Centrumvdgen26z Inget nytt,
17:08:332 Rensa nya dagvattenbrunnar: De tpe brunnarna iir nu rensade iirendet
stitgs.
18:02:3 58 Fiber JBackviigen 25: Inget nytt.
18:02:3 60 Besvara mail om Smultronet och nhotionen: Inget nytt.

18:03:364 Flytt av container: Lars-Grinnar g{vidare och tar fram ftirslag pi
bygglovsans<ikan samt undersoker vf,d som kriivs av byggnaden ft)r att
fb ett permanent bygglov.
18:04:365 Lutanrile Tall: Inget nytt.
18:04:366 GC-V$ig Niiset-Viigskiilet: Inget nyft.
18:04:3 70 Reline av dricksvattenledning: Ingpt nytt.
18:04.,3'13 Sniiriijning Centrumviigen och co$tainen: Inget nytt.
l8:05:377 Urnderhillsplan lekparker: Inget nftt.
18:05:378 Is gingviig: Arendet oppnas 6ter up$ och Lars-Gunnar begiir in offerter
fdr att atgiirda detta.
18:07'379 Lednin gs riitt Ahtiiket-Vii gskiilet : lvlarkus har pratat med
LantmPiteriet. Lantm[teriet har efter {etta rnrite inkommit med ft)rslag
ph att fdljande text bifogas i beslutsp[otokollet "Lantmiiteriet erinrar att
de befogenheter som fdljer av tidigarte lantnniiterif<jrriittningar f&r
ut,6vas parallellt med den nyskap ade ledningsriittigheten. " Stytel sen
besluten att uppdra till Markus att m$ddela attvi ar ntijda med denna
skrivelse och diirmed inte har nhgra ytterligare frigor i iirendet.
18:07:382 T rtidffillnin g Vitsippevii gen 32 : Inget nytt.
18:07:3 83 Fib eranslutnin g Blisipp evii gen 7 : Det iir nu asfalterat tillftilligt,
slutgiltig iterstiillning av asf,alt och ovriga ytor 6terst6r.
18:07:385 Postlfldor: Stolparna har nu tagits bort, iirendet stiings.
18:08:389 Triidfiillnin g Smultronet: Inget nyft.
18:09:404 Byte av pollareo ta hort iivergingsstiille: Inget nytt.
19:02:406 Brelysning Niiset: Inget nytt.
19:03:2107 Trrafiken pi Vitsippevf,gen: Inget ngt.
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19:03:408 St,ollprreflexer Mellanviigen: Inget n1tt.
19:03:409 Inforrmation om viigavgiften till hemsidan: IrLget nytt.
19:04:410 Filber Dalstugan: Inget nytt.
19:04.4lI Garage Vitsippeviigen: Presenningen 6r nu bo.rta men bilen stir kvar,
Fredrik pratar med tiganen.
19:04:412 Stronmskador: Inget n1,tt.
19:05:413 Motioner 20\92 En uppdatering av motionen (2019-053) har nu
inl<ommit.
19:05:414 Infartsparkering pi virt omride: Inget n1tt.
19:05:4i 5 Synpunkter pi sniirdjning: Markus har pratatmed de som har anmiilt
skador. En iir ostiker p& om det verkligen blev nigon skada och ska
iterkomma angiende detta. Markus meddelar e.ntreprenciren de nu
aktuella skadoma/synpunktema.
19:05:416 Stadgeiindring: Inget nytt.
19:06:417 Byggnation niira viig: Vi har efterfrigat mer information frin
fr€Lgestiillaren (2019-144) men iinnu inte fitt nigot svar. Vid samtal
med REV si har det meddelats att vi kan faxta detta beslut men bdr
tflnka ph att till exempel sikten ej ftirsiimras.
19:06:418 Betong i dike: Inget n1tt.
19:06:419 V:irbrev 2019: Beslut tas endast sOra en elektronisk version av

virbrevet.
10. Hemsidan

a.
11.

Inget fanrLs att ta upp.

Ovriga frigor

a.

b.

c.

Planer finns pi atttaner nhgra av de triid som idag finns nedanfdr pulkabacken
i slrrtet pi Vitsippeviigen. tseslut tas att ta ner dessa f<ir att mcijliggdra
pull<a6kning utan att komma ut pi viindplanen, Markus pratar med niirboende
saffLt tar ner triiden.
En ftrfrigan om plantering av prydnadstriid i korsningen MellanviigenHernmesta Dalviig har inkommit. Markus kontaktar frtgestiillaren ftir att se
vilka altemativ som finns fdr detta.
Skador efter vintern finns pi triiden vid oljetanken, Markus besiktigar och
htgardar vid behov.

L2. Niista miite

a.
L3.

2019-05-11 Stiiddag 10:00-12:00 (Korvgrillning fi'an 12:00)

Miitets avslutande
Ordforande tackade samtlisa deltasare fdr visat intresse och avslutade mcitet.

Vid protokollet
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