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Protokoll frdn Styrelsemote

Hemmesta Sdd ra Vagforening
org.nr: 717903-8000

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

Miites datu mz 2020 -0 4 -20

1. Miitets iippnande
Ordftirande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

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

3. Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av fdredragningslista
Mcitet beslutade go dk?inna ft)redragningslistan.

5. Inkomna skrivelsen
2020-075 P6minnelse angiende ar,talsftirslaget frin Viirmdci kommun (2020-031)

giillande iirende 20:03 :41 7 .

2020-017 Felanmtilan: Oversviimning korsningen Hemmesta Dalviig vid korsningen
med Backviigen. Markus har meddelat (2020-078) att vi felanmlilt detta till
VArmdd kommun.

2020-079 Meddelande att det forekommit en incident med smi barn i samband med
d,versviimningen i korsningen Hemmesta Dalviig - Backviigen. Markus har
meddelat (2020-084) att iiven vi frtt information om incidenten samt att vi
bevakar och har sptirrat av omridet.

2020-080 Meddelande om avflyftning samt ny iigare. Michael har tackat fdr
informationen och meddelat att dettanu iir registrerat (2020-086).

2020-08I Meddelande om olyckstillbud (yngre bam cyklat ner i civersviimmat dike) i
korsningen Hemmesta Dalvtig -Backviigen. Markus har pratat med
brevskrivaren samt besvarat mailet (2020 -082).

2020-083 Onskem8l att dversviimningen lcises innan det under morgondagen fryser.
Markus har meddelat (2020-084) attvattnet nu iir phvag att sjunka undan
samt att vi bevakar omr6det.

2020-085 Delegationsbeslut BMH970 slutbesked fcir containrarna, iirende 18:03:364.
2020-088 Offert sandsopning
2020-089 Bekriiftelse pi elhandelsavtal fr6n Bodens energi, iirende 20 05.484.
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2020-093 Svar pi 2020-091diir vi meddelat Viirmdd kommun att vattnet nu sjunkit
undan. Varmdo kommun meddelar att de kommer ta sig ut under dagen ft)r
att titta pi brunnen. De kommer iiven prata med kunniga inom dagvatten fdr
att se om man kan hitta en lOsning som minskar risken ftir att inloppsgallret
siitts igen.

2020-094 En boende i omridet har bifogat ett brev (f<ir information) som ?ir skickat till
ansvarig ftir dagvatten pi Varmdd kommun angiende civersviimningen vid
Backviigen - Hemmesta Dalviig. Markus har tackat fdr informationen 2020-
095.

2020-096 VArmdo kommun efterfrigar bilder pi nair <iversvZimningen vid Backviigen
var som viirst. Markus har skickat bilder pi detta 2020-097.

2020-099 (se iiven 2020-100 och2020-101) AFRY bifogar Minnesanteckningar,
presentation, santmanstiillningar frtn grupparbeten samt kompletteringar
fran Byggkultur frin itgiirdsvalsstudien ft)r viig 2221274. Nytt iirende
cippnas for att samla informationen kring detta20:07.493.

2020-102 Friga n?ir sopning av gatomakommer ske, Tommy har meddelat (2020-103)
att inget datum finns idag men att det ska vara klart senast 1 maj.

2020-105 Fcirslag pA tillagg i avtalet for iirende 20:03:477 att ledningsrdttsansdkan
skall skickas in under 2020. Markus har meddelat (2020-108) att forslaget iir
skickat till styrelsen samt att vi iterkommer angiende detta.

2020-106 V2irmdo kommun har fitt en faktura i retur och undrar om adressen ej
stiimmer. Markus har meddelat (2020-107) att postnumret iir felaktigt och
att vi giirna fir fakturorna via mail.

2020-109 Meddelande frin Varmdd kommun att de nu uppdaterat postnumret samt
iindrat si fakturorna kommer till vir mail istiillet.

2020-11i Friga om status for iirende 20:06:489, Markus har meddelat(2020-124) att
styrelsen godkiint fiillningen och att beslutsbesked troligen kommer de
niirmaste dagarna.

2020-117 Kopia av Vlirmdo kommuns svar p6 2020-094 ovan. Kommunen meddelar
att det besrikt platsen samt har en dialog med oss i viigfdreningen.

2020-118 Friga frdn en boende i omridet om containrar och sliip som stir uppstiillda
pA krdnet av Centrumviigen. Lars-Gunnarhar meddelat (2020-II9) att dessa
tillh<ir viigfdreningen.

2020-120 Friga fran Vdrmdo kommun hur vi tiinker hantera bilen som st6r uppstiilld
pi grusparkeringen vid Mariebergsviigen. Markus har meddelat (2020-I2I)
att parkeringen ligger pi en privatiigde fastighet varfdr den inte ing6r i
viigforeningens ansvarsomr6de samt hiinvisat till fastighetsiigaren.

2020-122 Fdrfrigan om den saknade gungan frr "de allra minsta barnen", Markus har
meddelat (2020-123) att den gunga som idag saknas har varit av samma typ
som den som sitter bredvid idag. Samt att gungan iir ner tagen di den sitter
fdr niira staketet enligt grillande EU-standarder, vi har ett iirende (14:04:046)
fdr att irtgarda detta.

2020-126 Onskemil om att fdreningen tar ner nhgratrtid som hiinger l6ngt in civer en
fastighet. Markus har svarat (2020-127) att vi kommer fdrbi och tittar pi
triiden. Styrelsen beslutar att Markus ser till att triiden tas ner altemativt
besk?irs. Nyft rirende skapas ft)r detta 20:07:494.

2020-130 Fcirfrigan om vi kommit till beslut rorande ar,talsf<irslaget ftir fiber till
Hemmesta Dalvtis 2B" iirende 20:06:490.
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2020-131 Bekriiftelse av valt elhandelsforetag, iirende 20:05:484.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 613 929,721{f,
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
Collector: 859131,41W(upplupenrarta22l9,46kr)
Marginalen: 955 872,8tkr (upplupenrantal 723,70kr)
Resurs Eank: 850 000.00 kr
Obetalda skulder: Ca. 40 000 kr

b. Samtliga v?igavgifter Zir nu betalda.

7. Viigfogdens rapport
a. Asfalterat utfarten frin Hemmesta centrum
b. Klottersanerat
c. Tagit ner klistermiirken och reklamskyltar
d. Skruvat 6t lcisa skruvar pA karusellen i Backviigenparken
e. Rensat gallret vid inloppet i f<irdrdjningsdiket.
f. Bytt ut reflesxtejpen p6 trafikdn Mellanviigen.

8. Nya iirenden
a. Inga nya iirenden fans att ta upp.

9. Arendeloggen
I4:02:0I1 Nedgriivning av Fiber: Inget ny.tt.
I4:02:0I2 Bullerplanket: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Skyltar Zir nu uppsatta iiven i Vitsippeparken. Markus

Kontaktar entreprencir for att flytta gungoma och fylla pi sand.
15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Offertfcirfrhgan har stiillts till ytterligare en

entreprendr.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen 15: Inget nytt.
16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget ngt.
16:03 :219 Dagvattenledning Mellanviigen: Inget n1tt.
16:08:250 Fillning av gran Mellanviigen: Inget nytt.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Kliimskyddet pi kiittingen i

kltitterstiillningen, Vitsippeparken har lagats.
17 :02:285 Rtijning sly Mellanviigen-Dalviigen: Inget nytt.
17:02:29I Byte av niitstation: Inget nytt.
17:04'307 Byte elskip Backviigen: Inget nytt.
17 :04.31 1 Fiirriittning avstyckning: Inget nft.
17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
Il:04,316 Lutande stolpe L165: Inget nytt.
18:03:364 Flytt av container: Slutbesked har nu inkommit, iirendet stiings.
18:04:365 Lutande Tall: Inget nytt.
1 8 : 04 : 3 66 GC-Veg Niiset-Viigskiilet: Inget nytt.
1804373 Sniiriijning Centrumviigen och container: Inget nytt.
l8:0 5 :37 7 Underhillsplan lekparker: Inget nytt.
18:05:378 Is gingviig: Ingetnytt.

Dokumentnummer Version Datum Status Sida
HSVF-00031 I 1.0 2020-05-26 Godkiint 3(5)

02020 Hemmesta S6dra Viigforening



HemmeQtu
rJvf

Dokument: Stvrelsenrotokoll 19 120:07

18 :01 :37 9 Ledningsriitt Alstiiket-V?igskiilet: Inget nytt.
18:07:382 Triidfiillning Vitsippevigen 32: Beslutsbesked iir nu civerlamnat,

iirendet stiings.
1 8 : 07 : 3 83 Fiberanslutning Blflsippevii gen 7 : Inget nytt.
18:07:386 Nya triid: Inget nytt.
18:09:404 Byte av pollareo ta bort iivergingsstiille: Inget nytt.
19:02406 Belysning Niiset: Inget nytt.
19:03:407 Trafiken pfl Vitsippeviigen: Inget nytt.
l9:04:4I0 Fiber Dalstugan: Inget n1rft.

19:05:415 Synpunkter pi sniiriijning: Inget n1tt.
19:05:416 Stadgeiindring: Inget nytt.
19:07:420 Montera Eluttag: Inget nytt.
19 08426 Flytt trafikii: Inget nytt.
19 :08 :427 Montering hastighetsdisplay: Inget nytt.
19:09:458 Avstyckning Hemmesta 11:235: Inget nytt.
20:02:462 Sniiriijning gingviigen Blflsippeviigen Hemmesta Dalviig: Inget ngt.
20 :02:464 Presentera underhillsplanen: Inget nytt.
2002:465 Vinterunderhill gingviigar: Inget nytt.
20:02:466 Borttagen lampa Ll24 Hemmesta All6viig: Har 6ter pratat med

Vattenfall, iirendet ligger fortfarande 6ppet hos dem.
20:02:469 Namn pi hemsidan GDPR: Inget nytt.
20:02470 Uppdatera e-postkonton och arbetsordning: Inget nytt.
20:03:472 Parkerade lastbilar: Inget nytt.
20:03:473 Revisor: Inget n1tt.
20:03:47 4 Snabelbil: Lars-Gunnar har pratat med 2 entreprendrer och fitt

prisuppgifter. Lars-Gunnar kontaktar vald entrepren<jr kostnad ftir detta
ca 45 000kr.

20:03:475 Ompriivningsfiirriittning: Ett forsta mrite diir vi listat de saker som
kan komma tas med i en forriittning har listats, Michael kommer boka
ett mote med REV for att bolla denna lista.

20 :03 :47 6 Underhillsplan: Inget n1tt.
20:03:477 VA-ledning Parkviigen: Beslut tas att godkiinna avtalet efter

uppdatering av datum fcir ledningsriittsans<ikan. Markus meddelar
Kommunen.

20 :04.47 8 AtgArda vattensamling Tranbdrsvfl gen: Inget npr.
20:04:480 Omridet kring containrarna: Inget nytt.
20 :04:48I Ovensviimning Backviigen-Hemmesta Dalviig: Nym arende nummer

20205C23603 erhillet 2020-03-04 i samband med ytterligare en

oversvZimning. Markus har bes<ikt platsen tillsammans med Varmdd
kommun som kommer titta pi problemet. Markus har meddelat
kommunen (2020-091) att nivin nu sjunkit undan. Varmdd kommun
har meddelat (2020-093) att de kommer ta sig ut under dagen fdr att
tittap& brunnen. De kommer iiven prata med kunniga inom dagvatten
fdr att se om man kan hitta en l<isnins som minskar risken ftr att
inloppsgallret siitts igen.

20:05 483 Fiber Blisippeviigen: Inget n14t.

20 05 484 Nya elavtal: Bekriiftelse pi nya elhandelsavtal har nu inkommit (2020-
089) iirendet stiinss.
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20:05:488
20:06:489

20:06:490

20:06:491
20:06:492

Siittning i viigbana Hemmesta Dalviig 19: Inget nyft.
Triidfiillnin g Blisip p eviigen 28 : B e slutsbesked iir nu dverliimnad,
tirendet sttings.
Fiber Hemmesta Dalviig 28: Styrelsen beslutar att vi vill ftilja den
nya versionen av REVs ar,talsmall, Markus meddelar entrepren0ren.
Griisklippning: Inget nytt.
Klotter transformatorn Dalviigen och Centrumviigen: Detta iir nu
felanmiilt till Vattenfall.

10. Hemsidan
a. Inget fanns att ta upp.

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

12. Niista miite
a. 2020-05-09 10:00-12:00 Stiiddag, avslutas med korvgrillning 12:00
b. 2020-05-25 19:00 Styrelsemote
c. 2020-06-22 19:00 Styrelsemote

13. Miitets avslutande
Ordfcirande tackade samtliga deltagare fdr visat intresse och avslutade mdtet.

Vid protokollet

Tommy
Sekreterare
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