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Protokoll fr6n Styrelsemdte

Hemmesta S6dra Vagforening
org.nr: 717903-8000

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

Miitesdatu mz 2020 -0 5 -25

Miitets iippnande
Ordlorande Tommy Ahlsved hiilsade samtlisa vtilkomna.

Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordftirande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

Val av miitessekreterare
Mcjtet valde Markus Aggefors.

Godkiinnande av ftiredragningslista
Mdtet beslutade godkanna fdredragningslistan efter att foljande punkter lagts till
under <ivriga frAgor:

a. Asfaltering av avsmalningen vid Dalstugan.
b. Onskemil om att fastighetsiigare skciter om iiven omridet strax utanftir sin

fastighet.

Inkomna skrivelser
2020-135 Overenskommelse om markupplitelse ftir vatten- och avloppsledningar ft)r

signering frin V2irmd<i kommun. Signerat avtalhar skickats till Viirmdd
kommun 2020-136. iirende 20:03 :477 .

2020-138 OnskemAl om att fi till ett signerat avtal i Zirende 20:03:477. Markus har
skickat 6ver (2020-141) ett avtalsftjrslag efter v6rt styrelsem<ite 20-04-20

2020-140 ForfrAgan frfln fastighetsiigaren till Parkviigen 9 om vi har nhgra frigor
kring avtalet med kommunen. Arende 20:03:477. Markus har besvarat
mailet (2020-142) och meddelat att vi skickat ett ar,talsfcirslag till Varmdd
kommun. Vi har Sven bett brevskrivaren kontakta var kasscir ftir att hantera
fr6gan om utcikade transporter under byggnationen samt fdriindringen av
fastigheternas andelstal om mer iin en familj kommer bo pi respektive
fastighet.

2020-143 Meddelande om ny agare till en fastighet. Michael har tackat for
information en (2020 - | 4 4 .
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2020-145 Onskemil om bitttre information rdrande sttiddagen ftir att oka antalet
deltagare. Markus har tackat fdr mailet (2020-18I) och meddelat attvi avser
ftirbiittra informationen inftir kommande ir.

2020-I4l Onskemil om att vi skriver ett forslag ph avtal enligt vtrttidigare mail
(2020-146). Gtillande tirende 20:06:490. Markus har skickat iiver (2020-
|49) etl avtalsfcirslag till entreprenoren.

2020-148 Onskemil att 2iven laggatill Skanovas avtal som bilaga till avtalsftirslaget
giillande iirende 20:06:490. Markus har skickat dver (2020-149) ett
avtalslorslag till entreprenciren.

2020-150 Uppdaterat ar,'talsfcirslag fran Vdrmdd kommun giillande iirende 20:03:477.
Markus har meddelat (2020-156) efter godkiinnande frin styrelsen att vi
godkiinner fcirslaget.

2020-152 Kontaktpersonen f6r byggnationen pi Parkviigen 9 s<iker kontakt med v6r
kass<ir angiende avtal frir andelstal och transporter. Michael har meddelat
(2020-153) att vi fiterkommer.

2020-154 Meddelande att man tir ndjd med ar,talsfbrslaget och skickar civer avtalet
med post ftir signering. Markus har meddelat (2020-158) att vi garna ser att
de skickar signerat avtal.

2020-155 Onskem6l om att ta ner en rosenbuske utanftjr tomtgr?insen. Markus har
meddelat (2020-157) efter godkiinnande frAn styrelsen att vi godk?inner
borttagandet av rosenbusken.

2020-159 Meddelande att man inte vill signera avtalet forst. Giillande iirende
20:06:490.

2020-160 Meddelande att avtal for signering iir postade giillande tirende 20.03477.
Signerat atial ar Atersiint (2020-136).

2020-16I Meddelande att det fysiska mritet 2020-05-18 angiende AVS vag 2221274
(vdrt iirende 20:07:492) stiills in och att man istiillet bjuder in till tvi m<iten
liingre fram 15 juni 9-11 (digitalt) samt september (fysiskt). Tommy och
Lars-Gunnar deltar i m<itet den 15 juni.

2020-162 Friga om vi vill ha mote pA plats inftir kommande flytt av VA for
Parkviigen 9.

2020-163 Onskemil om hastighetsdiimpande itgiirder pi grund av den 6kade tunga
trafiken pi Parkviigen. Markus har besvarat mailet (2020-177) och meddelat
att vi nu placerat ett fartgupp pA platsen.

2020-164 Ansdkan om triidftillning av drld bj<lrk angriinsande till fastighetsgriinsen.
Nytt 2irende skapas 20:08:495. Styrelsen har per capsulam beslutat
godkiinna detta, Markus har meddelat (2020-178) brevskrivaren om
beslutet.

2020-165 Meddelande om placering av rishrig efter stiiddagen. Markus har muntligen
pratat med brevskrivaren och hdgen iir nu bortforslad.

2020-170 Erbjudande att hjtilpa till med bortforsling av ris efter stiiddagen. Markus
har tackat fdr erbjudandet (2020-179).

2020-172 F<irfrigan om triidftillning, n}'tt iirende skapas for detta 20:08:496. Markus
har bes<ikt platsen och pratat med brevskrivaren.

2020-T74 Fcirfrigan om nlir Vrirmdci kommun ttinker asfaltera utanfor Lingonviigen
13. Lars-Gunnar pratar med kommunen och besvarar mailet, nytt iirende
20:08:497.

2020-ll5 Signerat avtal gillande VA-ledningar till Parkviigen 9, iirende 20:03:477.
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6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

NordeaPlusGirot: 561961,40kr
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
Collector: 859 13I,4lkr (upplupen rdria2 837,33 kr)
Marginalen: 955 872,81kr (upplupen riinta 2272,15kr)
Resurs Bank: 850 000.00 kr
Obetalda skulder: Ca. 8 000 kr

7. Viigfogdens rapport
a. Tagit ner klistermiirken och reklamskyltar samt klotter sanerat. Di dessa

punkter 2ir iterkommande i varje protokoll beslutas att ej tamed detta i
protokollen utan se det som normalt underhill.

b. Stiidat undan sopor och ris fr6n stiiddagen.
c. Vi har nu 6ter b<irjat klippa grtiset i omridet.
d. Vi har nhgra soptunnor diir locket spruckit, detta sker med jiimna mellan rum

och beslut tas att byta ut dessa mot nya i pl6t niir det gir scinder.
e. En av skyltarna i Vitsippeparken har fiirsvunnit. Roel besttiller ny, hanteras i

iirendet 14:04:046.

8. Nya iirenden
a. Arsmote, Datum fdr irsmotet siitts preliminiirt till29l918:30 med samling frin

18:15. Fdljande iirenden cippnas ftir forberedelserna inftjr m<jtet:
20:08:498 Lokal stiimman
20:08.499 Ordfdrandestiimma
20:08:500 Kallelse till stiimman

Tommy
Michael
Markus

20:08:501 Fdrvaltningsberiittelsestiimman Tommy
20:08:502 Ekonomiskt underlag till stiimman Michael
20:08:503 Revision inftir stiimman Michael
20:08:504 Valberedningeninfdrstiimman Tommy
20:08:505 Hemsidan infcir stiimman Roel

9. Arendeloggen
l4:02:0I1 Nedgriivning av Fiber: Inget nytt.
l4:02:0I2 Bullerplanket: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Roel bestiiller ny skylt till Vitsippeparken, Markus

kontaktar entreprendr ftir flytt av gungstlillning samt pifyllnad av sand.
14:08:097 Fiirskolornas andelstal: Arendet har varit bordlagt men cippnas nu 6Ltel

upp. Michael tar fram fdrslag pi andelstal.
15:08:181 Cykelstiill vid viigsk?ilet: Inget nytt.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen 1"5: Inget nytt.
15:1 1:200 Reline av dagvattenledning: Arendet har varit bordlagt men cippnas

nu 6ter upp. Lars-Gunnar kontaktar kommunen angiende griisytoma.
16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Inget nytt.
16:03 :2I9 Dagvattenledning Mellanviigen: Inget nytt.
16:08:250 Fiilhning av gran Mellanviigen: Inget nytt.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.

Dokumentnummer Version Datum Status
HSVF-00031 I 1.0 2020-05-26 codk?int

@2020 Hemmesta S6dra Viigf0rening

Sida
;i;io7,trr/t K



HemmeQtu
r)vf

Dokument: Styrelseprotokoll 1 9/20:08

17 :02:285 Riijning sly Mellanviigen-Dalviigen: Inget nytt.
17:02:291 Byte av niitstation: Inget nytt.
17:04:307 Byte elskip Backviigen: Inget n14t.

17 :04:31 1 Fiirriittning avsfyckning: Inget n1tt.
17:04:372 Instnuktion schakt och asfaltering: Inget n1tt.
17:04:316 Lutande stolpe L165: Inget nytt.
18:04:365 Lutande Tall: Inget nytt.
1 8 : 04 :3 66 GC-Viig Niiset-Viigskiilet: Inget nytt.
18:04:373 Sniin'iijning Centrumviigen och container: Inget nytt.
18:05:317 Underhillsplan lekparker: Inget nytt.
18:05:378 Is gflngviig: Ett antal fotografier finns tagna frin vintems isbildning,

beslut tas att Markus kallar till ett mote pA plats fdr attprata om mdjliga
kisningar.

1807 :37 9 Ledningsrett Ahtiiket-Viigskiilet: Inget ngt.
1 8 :07 :3 83 Fiberanslutning Blisippevii gen 7 z Inget n;tt.
18:07:386 Nya triid: Inget nytt.
18:09:402 Markarbete utanfiir fastighet: Arendet har varit bordlagt men cippnas

nu 6ter upp. Tommy besiktigar platsen.
18:09:404 Byte av pollare, ta bort iivergingsstiille: Inget n1tt.
19:02:406 Belysning Nilset: Inget nytt.
19:03:407 Trafiken pi Vitsippeviigen: Inget nytt.
l9:04:4I0 Fiber Dalstugan: Aterstiillning iir nu utfdrd. Tommy besiktigar platsen

och kontaktar entreprenoren.
19:05:415 Synpunkter pi sniiriijning: Inget nytt.
19 :05 :416 Stadgeiindring: Inget nytt.
19:07:420 Montera Eluttag: Inget nytt.
19 08425 Diliga griisytor: Arendet har varit bordlagt men oppnas nu 6ter upp.

Det finns minga platser i omridet diir stenar/rotter sticker upp och
riskerar sli sonder grtisklipparen vid klippning iiven ojiimnheter i
griismattorna ftjrsvirar klippning. FOr att fdrbiittra detta undersciker
Markus mcijligheternaatt bestiilla en lastbil med jord och Michael
undersoker hyra av gr?ivmaskin.

t9:08:426 Flytt trafikii: Inget nytt.
19:08:427 Montering hastighetsdisplay: Displayerna iir nu uppsatta, dock saknas

eluttagen se Zirende 19:07:420. Beslut tas att kcipa in extra batterier fdr
att kunna hantera tiden fram till uttagen iir monterade, iirendet stiings.

19:09:458 Avstyckning Hemmesta 11:235: Inget nytt.
20 :02.462 Sniiniijning gingviigen Blisippevfl gen Hemmesta Dalviig: Arendet

bordliigges till hosten 2020.
20:02:464 Presentera underhillsplanen: Inget nytt.
20:02:465 Vinferunderhill gingviigar: Inget n14t.

20:02:466 Borttagen lampa Ll24 Hemmesta All6viig: Inget nytt.
20:02l.469 Namn pi hemsidan GDPR: Inget nytt.
20:02:470 Uppdatera e-postkonton och arbetsordning: Inget nytt.
20:03472 Parkerade lastbilar: Inget n1'tt.
20:03:473 Revisor: Inget nytt.
20:03:474 Snahelbil: Lars-Gunnar sciker entreprenciren fcir boka tid ftir utfrirande.
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20:03:475 Ompriivningsfiirriittning: Michael tar fram ft)rslag pi motestider med
REV.

20:03:47 6 Underhillsplan: Inget nytt.
20:03:477 VA-ledning Parkviigen: Signerat avtal finns nu pi plats.
20 :04:47 8 Atgiirda vattensamling Tranbiirsviigen: Inget nfit.
2004:480 Omrfldet kring containrarna: Styrelsen beslutar att kcipa in t.ex. jord

och viixter fdr upp till 20 000 kr fcir att ftjrfina omridet kring
containrarna.

20 :0 4 : 48 | Oversviimnin g B ackviigen-Hemmesta D alvii g : Inget n1tt.
20:05:483 Fiber Blisippeviigen: Inget nytt.
20:05:488 Siittning i viigbana Hemmesta Dalviig 19: Inget nytt.
20:06:490 Fiber Hemmesta Dalviig 2B: Sedan tidigare styrelsem<ite har vi

kommit fram till att i stiillet for att skriva ett nltt avtal ftjr denna nya
del si liigger vi till denna till tidigare avtal. Styrelsen beslutar att vi kan
tlinka oss Senaste avtalsforslaget med fdljande tillagg " Arbeten med
ftrliiggning av ledning enligt detta avtal fir pib<irjas ftjrst efter
startbesked har erhillits fran viigfdreningen. Viigforeningen skall liimna
startbesked inom 2 veckor efter det att signerat avtal frin bida parter
har erhillits. Har startbesked ej erhillits senast 2020-06-30 forfaller
detta avtal i sin helhet." Markus skickar river ar,talsftirslaget.

20:06:491 Griisklippning: Inget nytt.
20:06:492 Klotter transformatorn Dalviigen och Centrumviigen:

Transformatorn pA Centrumviigen iir nu rengjord dock ej den pi
Hemmesta Dalv?ig Markus kontaktar Vattenfall igen.

20 :07 :493 Atgerdsvalsstudide vilg 222 1274: Tommy och Lars-Gunnar kommer
delta pi kommande mcite.

20 :07 :494 Triidfiillning Akerbiirsviigen 17: Inget nytt.

10. Hemsidan
a. Inget fanns att ta upp.

11. Ovriga frigor
a. Rapport frin stiiddagen: Stiiddagen genomfdrdes den 9 maj och deltagandet var

stort kanske mycket tack vare det fina viidret. Styrelsen vill rikta ett stort tack
till alla er som deltog och hjiilptes it att frirfina v6rt omride.

b. Onskemil finns om att boende i omridet hjAlps 6t att underhilla den
gemensamma marken i direkt anslutning till sin fastighet. Roel tar fram ett
forslag pi text ftjr distribution. Nytt iirende 20:08:506.

c. Fortriingningen vid Dalstugan behdver liiggas om, Markus kontaktar
entreprencir. Nytt iirende 20:08 :507.
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12. Niista miite
a. 2020-06-22 19:00 Styrelsem<tte
b. 2020-08-03 19:00 Styrelsemdte
c. 2020-09-29 18:30 Prelimintir tid ftir Arsmdte (Samling fran 18:15)

13. Miitets avslutande
Ordfcirande tackade samtliga deltagare

Vid protokollet

ftir visat intresse och avslutade m<itet.
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