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Protokoll frAn Styrelsemdte

Hemmesta SOd ra Vagforen ing
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Michael Axelsson, Lars-Gunnar Axelsson,
Britt-Marie Rasmussen och Joakim Hrigglund.

Miitesdatum: 201 9-09-0 1

1. Miitets dppnande
Ordfdrande Tommy Ahlsved htilsade samtliga vtilkomna.

2. Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordfdrande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3. Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
Motet beslutade godkiinna foredragningsli stan.

5. Inkomna skrivelser
a. 20I9-2I0 Fdrfrigan om beslut ar fattat om ftillningen av vid fastigheten pi

Hallonviigen 12. Markus har besvarat (2019-211) att beslutet ar att vi vill fa in
ett grarureintyg innan beslut kan fattas. Granneintyg har infdr detta mdte
inkommit och styrelsen beslutar bevilja fiillningen, Markus informerar
fastighetsiigaren. Ett ny.tt iirende (19:09:456) dppnas ftjr detta.

b. 2019-216 Kopia av polisanmiilan ftjr vira stulna Z-snigIar.
c. 2019-224 Engagemangsbesked fr6n Resursbank.
d. 2019-225 Tidsbegriinsat lov med startbesked frin Varmdd kommun ftjr

placeringen av container.
e. 2019-232 och20l9-233 En fastighetsiigarehar uppm?irksammat di en bil krir

ner refugskylten vid Hemmesta Dalvtig 1. Mailen iir besvarade2019-234 sanf
2019-236. Markus Ffigindar skadan nytt iirende 19:09:457 .

f. 2019-235 Ett antal frflgor fr6n Lantmiiteriet angiende deras Zirende AB191446
avstyckning av Hemmesta 1 I:235. Markus har besvarat frigoma besvarar
frigorna, ett nytt tirende skapas ft)r detta 19:09:458.

g. 2019-237 Meddelande att Lantmiiteriet behciver svar pi frigoma senast den 5

augusti. Markus har besvarat frigorna (2019-250).
h. 2019-239 Onskemil om att placerafarthinder pA BtSsippeviigen, Tommy

Besvarar mailet ett nytt iirende skapas for detta 19 09:.459.
i. 2019-240 Agarbyte av fastighet, Michael har besvarat mailet 2019-24t.
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j. 2019-242 och20I9-244Enfastighetsiigare ar orolig for att det ska ske en
kollision i korsningen vid Parkvtigen 11 och dnskar farthinder pi platsen,
orsaken till den <ikade trafiken iir att Hemmesta Dalviig iir avstiingd pi grund
av en vattenliicka. Markus har besvarat attvhra farthinder har blivit stulna samt
att Vzirmdci kommun kommer laga Hemmesta Dalviig inom 2 dagar.

k. 2019-245 Onskemil att trafikdn pi Centrumviigen flytas tillbaka till sin
tidigare placering ph andra sidan vtigen. Enligt iirende 19 08426 ska denna
trafikd flyttas till Vitsippevtigen och erstittas av en hastighetsdisplay. Markus
meddelar frigestiillaren hanteras i Arende 19:08:426.

l. 2019-246 Onskemil om fasta faithinder och hastighetsbegriinsning till 20
km/timme pi Parkviigen. Tommy har besvarat mailet (2019-263) och
efterfrigat en motion.

m. 2019-247 Flytarmiilan, Michael har besvarat mailet (2019-248).
n. 2019-249 Onskemil om att ftireningen ska klippa ytterligare gr2ismatta i

omridet bakom Backviigen 10-16. Tommy har efter mcitet meddelat (2019-
272) att foreningen kommer klippa iiven denna yta enligt riktlinjerna ftr
(Ang1).

o. 20I9-25I Lantmiiteriet tackar fbr svaren pi frAgorna rcirande iirende 19:09:458.
p. 2019-252 Motion till stiimman rorande farthinder pi Parkviigen, hanteras i

iirende 19:05:413.
q. 2019-253 2019-255 Flyttanmtilan samt friga kring viigavgiften, Michael har

besvarat mailen 2019 -25 4 samt 2019 -25 6.
r. 2019-257 Offert vinterunderhill, Tommy har besvarat offerten (2019-262) och

meddelat att vi redan har ett avtal infcir kommande siisong.
s. 2019-258,2019-260 Sliikt gatubelysning Parkviigen 14 samt friga om tidpunkt

ft)r service. Markus har meddelat (2019-259 samt 2019-261) att vi kiinner till
denna lampa samt att vi vid tillfiillet ft)r svaret ej krinde till datum fdr 6tgiird.

t. 2019-265 Motion farthinder pi Parkviigen, Tommy har tackat ftir motionen
(2019,266).

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 54 185,75 kr
Nordea Sparkonto: 816,251<r
Collector: I 596 959,98 kr (upplupen riinta 8 607,75l<r)
Marginalen 950 171,78 kr (upplupen riinta 3 795,48kr)
Obetalda skulder: Ca.12 000 kx

b. Beslut tas att Michael avslutar den prenumeration av fastighetsiigaruppgifter
som vi idag har genom Viigfas under ftirutsiittning attinga andra av gifter i
samband med detta dkar. Vi kommer i stiillet begaraen uppdatering vid behov,
normalt 1 gang per 6r. Detta leder till minskade kostnader samt mer aktuella
uppgifter. Nytt iirende 19:09:460.

c. Handlingar Zir nu Overl2imnade till revisorn.

7. Viigfogdens rapport
a. Plockat ner klistermiirken.
b. Rcijt sly pA ett flertal stiillen i omridet.
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c. Klotter sanerat. Ytterligare klotter finns dock pi parkbiinken vid Dalstugan
samt sandlS.dan vid viigskiilet.

d. V&r rildre motorstg har bdrjat kringla.
e. Vi har nhgra doda triid i omridet som behdver ses <iver, Markus tittar pi detta.

8. Nya iirenden
a. Inga nya Zlrenden fanns att ta upp.

9. Arendeloggen
l4:02:0I1 Nedgriivning av Fiber: Inget nytt.
I4:02:0I2 Bullerplanket: Inget nytt.
14:04046 Lekparker: Inget nytt.
14:07:078 Byte till LED-belysning: Inget nytt.
15:08:18i Cykelstiill vid viigskiilet: Inget ngt.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen L5: Inget n1tt.
16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget nytt.
| 6 :03 :219 Dagvattenledning Mellanviigen: Inget nytt.
16:08:24I Lekparken Smultronet: Offert anscikan inliimnad till entreprenor.

Beslut tas iiven att skriva en framstiillan att skjuta till ytterligare
250 000 kr for att motverka avslaget pA bidraget fran Vrirmdo kommun.

16:08:250 Fiillning av gran Mellanviigen: Inget nytt.
16:10:275 Omliiggning Hemmesta Dalviig - Backv?igen: Inget n1tt.
16:ll.,279 Klotter pi elskip: Nya iirenden hos Vattenfall (300 87 58 76 och 300

87 s879).
16 12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02:285 Riij nin g sly Mellanviigen-Dalviigen : Inget nytt.
17:04:302 Fiber Vitsippeviigen 5, L7 och 29: Beslut tas att skriva ner fordran till

0 kr da arbetet har skett enligt tidigare avtal. iirendet st?ings.
17:04:303 Fiber Vitsippeviigen 250 27,31och Hemmesta Dalviig 13o 48: Beslut

tas att skriva ner fordran till 0 kr di arbetet har skett enligt tidigare
avtal. iirendet stiings.

17:04'304 Fiber Akerbiirsviigen 28: Beslut tas att skriva ner fordran till 0 kr da
arbetet har skett enligt tidigare avtal. iirendet st?ings.

17:04.305 Fiber Vitsippeviigen 4: Beslut tas att skriva ner fordran till 0 kr de
arbetet har skett enligt tidigare avtal. iirendet stiings.

17:04:306 Fiber Backviigen 32 och Tranbiirsvilgen 22: Beslut tas att skriva ner
fordran till 0 kr di arbetet har skett enligt tidigare ar,tal. iirendet stiings.

l7:04:307 Byte elskip Backviigen: Inget nytt.
17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
17:04:316 Lutande stolpe L165: Inget nytt.
17:05:317 Fiber Blibiirsviigen 5: Beslut tas att skriva ner fordran till 0 kr da

arbetet har skett enligt tidigare avtal. iirendet stlings.
17:08:329 Fiber Centrumvfrgen26z Beslut tas att skriva ner fordran till 0 lff da

arbetet har skett enligt tidigare avtal. iirendet stiings.
18:02:358 Fiber Backviigen 25: Beslut tas att skriva ner fordran till 0 kr da

arbetet har skett enligt tidigare avtal. iirendet stiings.
18:02:360 Besvara mail om Smultronet och motionen: Inget nytt.
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18:03:364 Flytt av container: Bygglovsansokan tillsammans med granneintyg
inliimnat for placering av containrarna i skogsomridet vid
Centrumviigen2S, bygglov ftjrviintas ta ca.3 veckor.

18:04:365 Lutande Tall: Inget nytt.
1 8 :04 : 3 66 GC-Viig Niiset-Vfigskiilet: Inget nyrt.
18:04:370 Reline av dricksvattenledning: Inget nytt.
18:04:373 Sniiriijning Centrumviigen och container: Inget nytt.
18:05 :377 Underhillsplan lekparker: Inget nytt.
18:05:378 Is gflngviig: Offerter anscikan inliimnad. Beslut tas iiven att skriva en

framstiillan om att skjuta till 450 000 kr for att mdjliggdra en
ombyggnad av gingviigen Markus tar fram ett ftirslag pi framstilllan.

I I :07 :37 9 Lednin gs riitt,AJstiiket-Vii gskiilet : Inget nytt.
18:07:382 Triidfiillning Vitsippeviigen 32: Inget nytt.
1 8:07:383 Fiberanslutning Blisippeviigen 7 z Inget nytt.
18:07:386 Nya triid: Inget n1'tt.
1 8 :08 :3 89 Triidfiillning Smultronet: Inget nytt.
18:09 404 Byte av pollare, ta bort iivergingsstiille: Inget nytt.
19:02:406 Belysning Niiset: Inget nytt.
19:03:407 Trafiken pi Vitsippeviigen: Inget nytt.
19:03:408 Stolpreflexer Mellanviigen: Inget nytt.
19:03:409 Information om viigavgiften till hemsidan: Inget nytt.
I9:04:4I0 Fiber Dalstugan: Inget nytt.
19:04411 Garage Vitsippeviigen: Garaget iir nu borta iirendet stiings.
l9:04:4I2 Stormskador: Inget nytt.
T9:05:4I3 Motioner 2019: Beslut tas att Markus skriver forslag till betiinkande

for de motioner som inkommit. Fdr motionen giillande
parkeringsftrbud beslutas foreslis att denna avslis dA vi idag inte ser
nhgra mojligheter att inft)ra detta. FOr motionen giillande farthinder pi
Parkviigen beslutas fcireslis att iiven denna avslis di kostnaderna for
detta iir svira att motivera framfcir andra vagar med hdgre
trafikbelastning.

l9:05:4I4 Infartsparkering pfl virt omride: Inget n1tt.
19:05:415 Synpunkter pi sntiriijning: Inget nytt.
19 :05:416 Stadgeiindring: Inget nytt.
19:06417 Byggnation niira viig: Inget nytt.
19:07:420 Montera Eluttag: Inget nytt.
19:07:422 Hiick Bygdeviigen: Inget nytt.
19:08:423 Nya villkor Resurs Bank: Michael har nu liist avtalet och ingen itgard

krtivs. iirendet stiings.
19:08:424 Stulna Z-sniglar: Polisanm?ilan iir nu inliimnad. Beslut tas att Markus

kciper in 6 st. nya.
19:08:425 Diliga griisytor: Inget nytt.
19:08:426 Flytt trafikii: Inget nytt.
19 :08 :427 Montering hastighetsdisplay: Inget nytt.
19:08:448 Lokal stiimman: Lokalen tir ej liingre ledig vid det preliminiira

datumet for sttimman. Nytt datum for stiimman bestlims till den23l9
och lokalen iir nu bokad till den 2319. inendet stiinss.
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19:08.449 Ordfiirande stiimma: Michael frhgar om iiven det nya datumet
fungerar.

19:08:450 Kallelse till stiimman: Inget nytt.
1 9 : 08 :45 1 Fiirvaltningsberiittelse stiimman: Forvaltningsberilttelsen iir nu klar

fdr signering.
19:08:452 Ekonomiskt underlag till stiimman: Bokslutet 2ir nu signerat och

riverllimnat till revisom.
19:08:453 Revision infiir stiimman: Revision pig6r.
19:08:454 Valberedningen inftir stiimman: Inget nytt.
19:08:455 Hemsidan infiir stiimman: Inget nytt.

10. Hemsidan
a. Sidan fdr bilagornafrtn 6rsm0tet 2018 fungerar ej, Roel itgardar detta. Nytt

iirende 19:09.461 skapas fdr detta.

11. Ovriga frigor
a. Inga ovriga frigor togs upp.

L2. Niista miite
a. 2019-09-23 18:30 Arsm<ite
b. 2019-09-23 Konstituerande mdte i anslutnins till irsmdtet.

L3. Miitets avslutande
Ordftirande tackade

Vid protokollet

samtliga deltagare fdr visat intresse och avslutade m<itet.

Markus
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