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Protokoll frAn Styrelsemote

Hemmesta Sdd ra Vagforening
org.nr: 717903-8000

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

Miitesdatu m: 2019 -l I -25

1. Mtitets iippnande
Ordftjrande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

2. Val av mdtesordftirande tillika justerare
Ordftirande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3. Val av miitessekreterare
Mritet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
Mritet be slutade go dkiinna fdredragningsli stan.

5. Inkomna skrivelser
2019-313 och 2019-315 Faktura frilgai samband med flytt, Michael har besvarat

mailen (2019-314 och 2019-316).
2019-317 Brevskrivaren dnskar en ftjrklaring av vad som menas med ga:4 och ga:13.

Markus har besvarat (20I9-3I9) att"Ga:  iir samtliga viigar och
grcinomrAden. Ga: i3 skapades fcir nigra 6r sedan d6 man renoverade 2 st av
foreningens lekparker den vid Backviigen och den mellan Vitsippeviigen
och Blisippeviigen. Ga:13 omfattar endast de 2 lekparkelrra."

2019-318 Faktura friryai samband med flytt. Michael har besvarat mailet 2019-35L
2019-320 Anmiilan om sliikt belysning, Markus har besvarat mailet (20I9-32I).

Lampan iir nu tiven bytt och ser ut att firngera.
2019-322 Vinterft)rvaring av motorbit pi viigen. Motorb6ten finns ej liingre kvar pi

platsen, Markus har meddelat brevskrivaren efter m<jtet (2019-361) attvi
inte kommer gdra nigot ytterligare kring detta.

2019-323 Meddelande att flera stenar iir l6sa i en mur i omridet varav en har ramlat ut
i korbanan. Brevskrivaren har flyttatundan stenen frin k<irbanan. Markus
har meddelat brevskrivaren (2019-324) att vi kommer prata med
fastighetsiigaren. Markus har iiven pratat med fastighetsZigaren som planerar
fttgarda detta.

2019-326 Onskemil om att viigft)reningen framfor en onskan om att en lastbil som
stir parkerad i omridet parkeras pi en mer ltimplig plats. Lars-Gunnar pratar
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med iigarna till lastbilama. Ett nytt iirende skapas 20:03:472. Markus har
efter m6tet meddelat detta till brevskrivaren (2019-359).

2019-327 Frhgavem som btir ansvaret for en bil som stitt parkerad i omridet ca.2
minader. Fordonet finns ej liingre kvar pi platsen, Markus har meddelat
brevskrivaren efter m<itet (2019-362) att vi inte kommer gdra nigot
ytterligare kring detta.

2019-329 Ersiittningsutredning fran Lantmiiteriet rdrande iirende AB191446 vfrt
tirende 19:09:458. Markus har skickat in frigor kring utrdkningen (2019-
3 3 9) samt andel stalen (20 I 9 -3 40). Fastighets dgar en har besvarat (20 | 9 -3 4 I)
att man i nu liiget inte kiinner till hur anvdndningen av fastigheterna kommer
se ut och fcireslir attman senare ftirsdker traffar en dverenskommelse om
det blir mer iin 1 familjs hus pi fastigheterna.Larfimateriet har meddelat
(2019-342 och20l9-345) att skillnaden mellan denna beriikning och
tidigare iir beroende av iindrad indata avseende vagarea. Lantmiiteriethar
meddelat (2019-344) att dh inget annat idag ar kiint kring anviindandet av
fastigheten har man fdreslagit andelstalet 1 for dessa fastigheter.
Lantmiiteriet vill att viigfcireningen inkommer med svar pi detta senast
2019-rr-29.

2019-335 Svar p6 Michaels frtrya (2019-328) vad status och plan iir f<ir dessa
fastigheter. Svaret iir att det idag ar fura liigenheter uthyrda och att det idag
inte finns nigon plan pi attbyggaytterligare. Se vidare iirende 17:04:311.

2019-336 Friga om det ?ir Hemmesta Sddra Viigforening som ft)rvaltar Blisippeviigen.
Tommy har svarat (2019-337) att si iir fallet.

2019-338 Avtal fdr att fugarda ett stopp i ett ror ftir fiber pi Blisippeviigen. Tommy
har ifrigasatt om detta inte ryms inom tidigare avtal (2019-347). Telia har
svarat (2019-348) att om detta inte rdr nyftirliiggning, utan felavhjiilpning si
kriivs inget nytt avtal.

2019-346 Forfrigan frin Vtirmdci kommun om vi som viighillare har nhgra
synpunkter pi kommande nyftrliiggning av VA-ledning under del av
Parkv2igen. Markus kontaktar Virmdci kommun angiende detta och
meddelar att vi vill ha ett avtal" nvtt iirende 20:03:477.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 297 780,71I<r
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
Collector:
Marginalen:

| 396 959,98 kr (upplupen riinta 11 138,06 k)
950 171,78 kr (upplupen riinta 5 123,11 kr)

Obetalda skulder: Ca. 15 000 kr
b. Fakturorna fdr viigavgiften tir nu utdelade och inbetalningar har bdrjat komma

in, sista betalningsdag ar 2019-11-30.
c. Vi har ffitt ktinnedom om attvlr auktoriserade revisor eventuellt kommer avg6,

Michael har skickat ett mail fdr att stiimma av kommande revision. Nytt iirende
fdr detta skapas 20:03:473.

7, Viigfogdens rapport
a. Plockat ner klistermiirken.
b. Rdjt sly pi ett flertal stiillen i omr6det.
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c. Klotter sanerat.
d. Lagat pikord polle vid Dalstugan.
e. Asfalterat i centrum.
f. Grrisklipparen kctrd till vinterftirvaring och service.
g. L198 Lampa utbytt.
h. Flyttat alla saker som stitt utanfor containem.
i. Sanden i vina grdna sandlidor ft)r vZigarna beh<jver fyllas p6. Beslut tas att

Markus ser till att dessa fylls pA.

8. Nya iirenden
a. Beslut tas att 6ter bestiilla en snabelbil fttr reparation av sprickor, Lars-Gunnar

kontaktar entreprenrir. Nytt tirende 20:03 :47 4.
b. Vi har i dagsliiget flera orsaker till att anscika om omprovningsftiniittning ftir

vfua2 anliiggningar. Beslut tas att sammanstiilla dessa. En grupp (Michael
sammankallande, Lars-Gunnar, Tommy och Markus) bildas fcir detta. Nytt
iirende 20:03:475.

c. Underhillsplanen behover uppdateras, Markus tar fuan ett ft)rslag. Nytt iirende
20:03:476.

9. Arendeloggen
14:02:011 Nedgriivning av Fiber: Tommy tar hter uppkontakten samt pratar med

REV vad som giiller ftir slutbesiktning.
I4:02:0I2 Bullerplanket: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
14:07:078 Byte till LED-belysning: Vi ser idag inget behov av atlbyta ut varfdr

iirendet parkeras.
1 5 :08: 1 8 1 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nytt.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen 1.5: Inget nytt.
16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Michael har tagit fram

forslag pi ersiittning, Tommy kontaktar fastighetsiigaren.
I 6:03 :2I9 Dagvattenledning Mellanviigen: Inget nytt.
16:08:241 Lekparken Smultronet: Inget nytt.
16:08:250 Fiillning av gran Mellanviigen: Inget nytt.
16:10'275 Omliiggning Hemmesta Dalviig - Backviigen: Inget nytt.
16:Il:279 Klotter pfl elskflp: Piminnelse framftird till Vattenfall rdrande klottret

pA Centrumviigen, Hemmesta Dalviig in fngardat och iirendet stiingt hos
Vattenfall.

16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
I7 :02:285 Riijning sly Mellanviigen-Dalviigen: Inget nytt.
17:04:307 Byte elskip Backviigen: Inget nytt.
17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
17:04:316 Lutande stolpe L165: Inget nytt.
18:03:364 Flytt av container: Containem iir nu flyttad och 2iven den nyahar

levererats. Beslut tas att mila om den nya containern till vdren. Lars-
Gunnar kontaktar kommunen ftir slutbesiktning. Beslut tas iiven att
Joakim tittar phmdjligheten till att drafrarn el till containrarna.

1 8:04:365 Lutande Tall: Inget nytt.
i 8 : 04 : 3 66 GC-Vng N?iset-Viigskiilet: Inget nytt.
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18:04:370 Reline av dricksvattenledning: Inget nytt.
18:04:373 Sniiriijning Centrumviigen och container: Inget nytt.
18:05 :37 7 Underhflllsplan lekparker: Inget nytt.
18:05:378 Is gflngviig: Arsmdtet beslutade att inte iftgardautan ftjrst se civer som

liknande problem finns p6 iiven andra gtngvagw se iirende 20:02:465.
| 8 :07 :37 9 Lednin gs riitt Alsteket-Vii gskiilet : Inget nytt.
18:07:382 Triidf?illning Vitsippeviigen 32: Inget nytt.
18:07:383 Fiberanslutning Blisippeviigen 7: Inget nytt.
18:07:386 Nya triid: Inget nytt.
I 8 :08 :3 89 Triidf?illning Smultronet: Inget nytt.
18:09:404 Byte av pollareo ta bort iivergingsstiille: Inget nytt.
19:02:406 Belysning Niiset: Inget nytt.
19:03:407 Trafiken pfl Vitsippeviigen: I senaste nyhetsbrevet togs fr6gan med.

Flytten av trafik<in iterstir.
1 9 : 03 :408 Stolpreflexer Mellanviigen : Inget nytt.
19:03:409 Information om vdgavgiften till hemsidan: Flik ft)r viigavgift skapat,

iirendet stiings.
19:04410 Fiber Dalstugan: Arbetet lir nu utftirt, ersiittning och slutbesiktning

kvarstir.
l9:04:4I2 Stormskador: Ytterligare etttradhar hittats och beslutas ftillas.
l9:05:4I4 Infartsparkering pfl vflrt omride: Lap lor att siitta pi bilar finns nu

framtagen, dock har ingen bil varit parkerad pfl platsen varfor ingen
lappning har skett.

19:05:415 Synpunkter pi sniiriijning: Inget nytt.
19:05:416 Stadgeiindring: Inget nytt.
19:06:417 Byggnation niira viig: Inget nytt.
19:07 420 Montera Eluttag: Inget nytt.
19:07:422 Hiick Bygdeviigen: Beslut tas att beskiira hticken ftjr att framftirallt

underllitta fcir sncircijning Markus ansvarar for detta.
19:08:424 Stulna Z-sniglar: Inget nytt.
19:08:425 Diliga griisytor: Inget nytt.
19:08:426 Flytt trafikii: Inget nytt.
19:08427 Montering hastighetsdisplay: Arendet flyttas river till Joakim.
19:09 456 Triidf?illning Hallonvilgenl2z Beslutsbesked tir nu overliirnnat,

iirendet stiings.
19:09:457 Pikiird refugskylt Hemmesta Dalviig 1: Inget nytt.
19:09:458 Avstyckning Hemmesta 1,1:235: Markus Meddelar Lantmiiteriet att vi

2ir n<ijda med ftjrklaringarna grillande Intriidesavgift och andelstal samt
att vi inte har niryraytterligare frigor.

19:09:459 Bevara 2019-2392 Inget nytt.
19:09:460 Andra prenumeration pfl fastighetsiigaruppgifter: Prenumerationen

Zlr nu avslutad, iirendet stiings.
19:09:461 Hemsidan bilagor st?imman 2018: Sidan fungerar nu 6ter, iirendet

stiings.
20 :02462 Sniiriijning gflngviigen Blisippevfl gen Hemmesta Dalviig: Markus

har meddelat beslutet till Vairmdd kommun 2019-349.
20:02:463 Bevara 2019-2942 Markus har meddelat beslutet till brevskrivaren

20 19 -3 5 0, iirendet sttings.
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20 :02:464 Presentera underhillsplanen: Inget nytt.
20 :02:465 Vinterunderhflll gingviigar: Inget nytt.
20:02:466 Borttagen lampa Ll24 Hemmesta Alldviig: Felanmiilt till Vattenfall,

2irendenumm er 3 0 0920 4 4 5 .

20:02:467 Fiirsiikring ideellt arbete: Michael har varit i kontakt med det
ftrsiikringsbolag som forvaltar vtr forsiikring som vi har genom REV.
Fdrsiikringen skall grilla frir de personer som utfor ideellt arbete inom
ftireningen (en liigre ersiittning kan finnas men bcir ligga s6l6gt att det
inte kan tolkas som en l<in.). Skulle fdreningen anstiilla personer fdr
arbete eller ge en ersiittning som kan tolkas som en l<in behover
ytterligare fdrsiikring tecknas. I dagsldget har ftireningen inga
ersiittningar som kan tolkas som 16n eller nigra anstiillda. Arendet
stiings.

20:02:468 Felaktig adress till HSVF: Roel har varit i kontakt med bida Eniro
och hitta.se och fitt de att uppdatera sina register. Bide adress och
webbplats iir iindrade till v6r boxadress. Aven telefonnumret iir
borttaget. Arendet stiings.

20:02:469 Namn pi hemsidan GDPR: Markus fcirsdker hitta information
angiende detta.

20:02:470 Uppdatera e-postkonton och arbetsordning: Vira e-postkonton iir nu
uppdaterade.

20:02:47I Nycklar container: Ytterligare nycklar finns nu och fordelas, iirendet
sttinss.

L0. Hemsidan
a. Inget fanns att ta upp.

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

L2. Niista miite
a. 2019-12-16 19:00 Styrelsemrite

13. Miitets avslutande
Ordftirande tackade samtliea deltasare fdr visat intresse och avslutade m6tet.

JusterasVid protokollet
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