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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,
Roel Lammers och Fredrik Axelsson.

Miitesdatum:
1.

20 19

-12-l 6

Miitets iippnande
Ordftirande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

)

Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordftirande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3.

Val av miitessekreterare
Mcitet valde Markus Aggefors.

4.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Mcitet beslutade godkiinna ft)redragningslistan.

J. Inkomna skrivelser
2019-354 Forlorad faktura, Michael har mailat en ny faktura 2019-357.
2019-356 Bekriftelse p620I9-355 meddelande att vi accepterar frirslaget pi andelstal
samt anslutningsavgift r<irande iirende 1 9 : 09 :45 8.
2019-368 Piminnelse av 2019-346 frenVrirmdo kommun angiende nya VA-ledningar
under Parkv?igen, Markus har besvarat mailet 2019-369 och2019-374. Se
vidare under iirende 20:03 477.
2019-370 Felanmiilan av larrrpal-03l dstra vtindplanen p6 Akerbiirsvtigen. Markus har
tackat ftjr informationen och meddelat (2019-371) det preliminiirt kommer
itgiirdas under j anuari.
2019-372 Friga om den nya placeringen av containrama kommer vara permanent eller
tillftillig. Brevskrivaren tycker placeringen f<irfular omridet samt lir orolig
att containrama kommer bli nerklottrade. Markus har meddelat (2019-375)
att det tir tankt mer eller mindre som en permanent placering samt att vi som
med ovrigt klotter pA var anliiggning normalt kommer ta bort detta inom
nison vecka.
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2019-373 Onskemil om att en vatten samling som uppkom i samband med
fibernedltiggningen itgardas. Samt friga om vem som biir ansvaret om en
olycka skulle irxrilffa. Mdtet beslutar att kontakta brevskrivaren ftir att se
om vi kan hitta en l0sning genom att t.ex. lilggapi lite asfalt pi platsen,
Markus kontaktar brevskrivaren. Ett nytt iirende (20:04:478) dppnas ftr
detta och frikopplas fran iirende l4:02:0II.
2019-377 Avtalsforslag ftir iirende 20:03:477 fram till dess ledningsriitt 2ir erhillen. Se
vidare under iirende 20:03:477.
2019-378 Nordea efterfrigar information om var verksamhet fdr att uppfulla sin
skyldighet attha en god kiinnedom om sina kunder. Michael besvarar
frigorna, nytt iirende 20 04:479.
2019-379 Foljer ph20l9-372 ovan. Brevskrivaren anser att containrar och fcirvaring
av "vdgmaterial" ej hcir hemma i ett bostadsomrAde och att det ftjrfular.
Brevskrivaren efterfrigar andra ldsningar alternativt attman ddljer platsen
med t.ex. ett plank. Markus meddelar brevskrivaren att vi under kommande
ar kommer titta pi olika siitt att d<ilja containrama. Nytt tirende 20:04:480.
2019-380 Igensatt dagvattenbrunn vid korsningen Hemmesta Dalvtig - Backviigen.
Markus har bescikt platsen men inte hittat nigon av vttrabrunnar som inte
ser ut att fungera dock iir det v?ildigt mycket vatten bide pi vir iing och
angriinsande dike. Brevskrivaren iir informerad om detta(2019-381) samt att
vi kommer informera kommunen. Arende nufirmer hos Viirmdci kommun:
191216-KSB-MF08. Orsaken till detta iir troligen en underdimensionerad
dagvattenledning. Nytt iirend e 20:04:481 .

6.

Ekonomisk rapport

a.

b.

Saldon
Nordea
Nordea

PlusGirot: I I3l

679,47 kx
Sparkonto: 816,25 kr
Collector:
1396 959,98 kr (upplupen rtinta 11740,86kx)
Marginalen: 950 171,78kr (upplupenrd.nta 5 45I,I2kr)
Obetalda skulder: Ca. 50 000 kr
Vid datumet ftir styrelsem<itet tir det 9 viigavgifter som ej blivit betalda.

7.

Viigfogdens rapport
a. Griisklipparen behcjver nya knivar samt drivrem vilket gcir 6rets service dyrare
ca 12 000 kr. Mdtet beslutade genomftira servicen.
b. Samtliga saker som var placerade utanfcir containrarna iir nu inflyttade.
c. Lampan i Ll08 bakom Dalstugan ?ir utbytt samt armaturen fastskruvad.

8.

Nya iirenden

a.

En boende har begiirt tillitelse atttaner ett antal triid i anslutning till sin
fastighet mdtet beslutar bevilj a detta underfdrutsiittnin g att grawtama
samtycker. Markus liimnar 6ver granneintyg och meddelar frigest[llaren. Nytt
iirende 20:04:482.
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9.

Arendeloggen

l4:02:0I1 Nedgriivning av Fiber: Nytt iirende skapat 20:04:278 for
vattensamlingen pi TranbiirsvZigen. I dvrigt inget nytt.
14:02:012 Bullerplanket: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Fcirslag pA skylt finns framme Roel bestiiller.
14:07:092 Omliiggning avsmalningen i biirjan pi Hemmesta Dalviig: Inga
brister finns i dagsliiget varfor iirendet parkeras till VT 2021f6r
besiktning innan garantitiden gar ut.
Cykelstiill vid v?igskiilet: Inget nytt.
Grop utanfiir Centrumviigen 15: Inget nytt.
Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget nytt.
Dagvattenledning Mellanviigen: Inget nytt.
Lekparken Smultronet: Inget nytt.
Fiillning av gran Mellanviigen: Inget nytt.
Omliiggning Hemmesta Dalviig - Backviigen: Inget nytt.
16:Il'279 Klotter pi elskip: Inget nytt.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02:28 5 Riij ning sly Mellanviigen-Dalviigen : Inget nytt.
17:02:291 Byte av niitstation: Tommy har meddelat attvi nu flyttat containern.
17:04:307 Byte elskflp Backviigen: Inget nytt.
17:04:311 Fiirriittning avstyckning: 4 liigenheter anviinds f6r tillfiillet, Michael
har meddelat att vi skulle vilja ha ett ar,tal fdr dessa. Det vill siiga att vi
sluter ett avtal diir andelstalen ftir 2 av fastigheterna iindras till2 @r i
dag satt till 1). Michael kontaktar iiven REV ftir att fdrsiikra oss om hur
ett ar,tal bor ser ut och hur intriidesavgift/uttriidesavgifter skall hanteras
vid dessa avtal.
17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
17:04:316 Lutande stolpe L165: Inget nytt.
18:03:364 Flytt av container: Vi viintar svar frdn Kommunen. Lars-Gunnar
kdper in l6s, kostnad max 1000 kr.
18:04:365 Lutande Tall: Inget nytt.
1 8 : 04 :3 66 GC-Viig Niiset-Viigskiilet: Inget nytt.
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: Ingetnytt.
| 8:07 :37 9 Ledningsrfltt Ahtiiket-Viigsk?ilet: Inget nytt.
18:07:382 Triidfiillning Vitsippeviigen 32: Inget nytt.
1 8 : 07 :3 83 Fiberanslutning Blisippevii gen 7 z Inget nytt.
18:07:386 Nya triid: Inget nytt.
1 8 :08 :3 89 Triidfiillning Smultronet: Inget nytt.
18:09:403 Sliipkiirra: Vi ser idag inget behov av detta, iirendet sttings.
18:09:404 Byte av pollare, ta bort iivergflngsstiille: Inget nytt.
19:02:406 Belysning Niiset: Inget nytt.
19:03.407 Trafiken pi Vitsippeviigen: Inget nytt.
1 9 : 03 :408 Stolpreflexer Mellanviigen: Inget nytt.
I9:04:4I0 Fiber Dalstugan: Inget nytt.
19 :04:412 Stormskador: Inset nytt.
15:08:181
15:10:193
16:03:218
16:03:219
16:08:24I
16:08:250
16:10:275
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19:05:414 Infartsparkering pi vflrt omride: Vi har nu satt lappar phnhgrabilar
och iiven pratat med bilister som parkerat pi platsen. Michael meddelar
brevskrivaren.
19:05:415 Synpunkter pi sniiriijning: Inget nytt.
19:05:416 Stadgeiindring: Beslut tas att vdntatills vi sett 6ver hur vi gcir med en
eventuell fdntittning fdr andra iirenden. Michael undersOker om
andelstalet behover vara med i protokollet eller om vi istiillet kan,ta
bort denna del av stadgarna.
19:06417 Byggnation niira viig: Inget nytt.
19:07:420 Montera Eluttag: Inget nytt.
19:07:422 Hiick Bygdeviigen: Hiicken iir nu beskiird och riset bortforslat. Arendet
stiings.

19:08:424
19:08:425
T9:08:426
19:08:427
19:09:457
19:09:458
19:09:459
20:02:462
20:02:464
20 :02:465
20:02:466
20:02:469
20:02:470

2002:472
20:02:473

20:02:474
20 :02 :47

5

200247 6
20:02:477

Stulna Z-sniglar: Inget nytt.

Diliga griisytor: Arendet
Flytt trafikii: Inget nytt.

parkeras

till varen 2020.

Montering hastighetsdisplay: Inget nytt.
Pikiird refugskylt Hemmesta Dalviig 1: Inget nytt.
Avstyckning Hemmesta 11:235: Markus har meddelat attvi rir n<ijda
med andelstal och anslutningsavgift (20 I 9 -3 5 6).
Bevara 2019-2392 Markus svarar att vi beslutat bestiilla nya fartgupp
vilka kan placeras p6 platsen under niista siisong.
Sniiriijning gflngviigen Blflsippeviigen Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
Presentera underhillsplanen: Inget nytt.
Vinterunderhill gingviigar: Inget nytt.
Borttagen lampa Ll24 Hemmesta All6viig: Inget nytt.
Namn pi hemsidan GDPR: Inget nytt.
Uppdatera e-postkonton och arbetsordning: Inget nytt.
Parkerade lastbilar: Inget nytt.
Revisor: V6r auktoriserade revisor har meddelat atthankvarstir detta
6r men att vi till niista kommer beh<iva hitta en ny om vi vilt fortsatta
med en auktoriserad.
Snabelbil: Inget nytt.
O m p riivnin gsfiirriittnin g : Inget nytt.
Underhflllsplan: Inget nytt.
VA-ledning Parkviigen: Ett flertal kommentarer finns phafialet
(2019-377) Markus framftir dessa till kommunen.

10. Hemsidan

a.
11.

Inget fanns att ta upp.

Ovriga frigor
a. Inga dwiga frigor togs upp.
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L2. Niista miite

a.
b.

13.

2020-01-27 19:00 Styrelsemdte
2020-03-02 19:00 Styrelsem<ite

Miitets avslutande
Ordftirande tackade samtliga deltagare ftir visat intresse och avslutade motet.

Vid protokollet

Dokumentrummer
HSVF-000294

Version

l.l

Justeras

Datum

Status

Sida

2020-01-r4

Godkiint

s(s)

@2020 Hemmesta Sddra Vtgfbrening

