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Protokoll fr6n Styrelsemote
I

Hernmesta Sod ra Vagforen ing
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Lars-Gunnar Axelsson, Michael Axelsson,
Britt-Marie Rasmussen och Fredrik Axelsson.
Miites datu mz 2020 -09 -02

1.

Miitets iippnande
Ordft)rande Tommy Ahlsved hiilsade samtlisa viilkomna.

2.

Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordfdrande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3.

Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Aggefors.

4.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Mcitet beslutade godkiinna fdredragningsli stan.

5.

Inkomna skrivelser
2020-278 Brevskrivaren tycker attreparationerna av vagama med snabelbilen inte var
nigon bratrtgind samt onskemil om att gatoma sopas efter itgiirden.
Markus har meddelat(2020-279) att det inte finns ntryraandra ldsningar pi
detta niir viigarna spricker scinder samt att vi bestiillt sopning.
2020-283 Brevskrivaren iir orolig civer det okande antalet parkerade bilar pi
Backviigen och rinskar att fbreningen informerar om vikten av att inte
parkera si sikten blir skymd samt hindrande ftir t.ex. kommande sndrdjning.
Brevskrivaren frigar ocksi om ftjreningen kan tiinka sig sti for material for
att renovera slipers och trappa vid en av viindplanema pi Backviigen.
Tommy har svarat (2020-281) att vi planerar ett utskick kring parkering i
omridet samt att vi tar upp frigan om material pi kommande styrelsemdte.
Beslut tas att Roel tar med detta i kommande mailutskick (nytt iirende
20:II:521) och Markus ser civer mdjligheten att renovera slipers och trappa
(nytt Zirende 20 11 :522).
2020-286 Brevskrivaren dnskar information om vad som ska hiinda medvag274
(Skeirgardsviigen) pi kort och liingre sikt. Information om tilldelade
andelstal ftjr de nybyggda bostadsriittsft)reningarna pi Parkviigen efterfrigas
ocks6. Se vidare 2020-291.
2020-291 Fdljer p62020-286, Brevskrivaren framft)r ytterligare Onskem6l om att
styrelsen informerar om hur mdjliga ttgarder fdr vdg 274kan inkriikta pi
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mark som fdrvaltas av samftilligheten eller enskilda fastighetsiigare. Friga
framfdrs tiven om den korta bullerplanksdelen vid Hemmesta Dalviig inte
ska underhAllas av kommunen. Michael har meddelat (2020-294) att
andelstalen idag tir satta till 1 per fastighet men att styrelsen tittar pi att
tindra dessa efter fastighetens anviindning. Tommy svarar och hiinvisar till
kommunen r<irande bullerplank och viig 274, skargfudsviigen.
2020-299 Brevskrivaren har felaktigt satt in pengar phvhrt konto, Mihael har
eft erfrigat (2020 -3 03) kontoupp gift er ftir iterbetalning. Vid protokoll
skrivandet har iterbetalning skett och brevskrivaren iir informerad2l2}329.
2020-304 Avtalsftjrslag vinterunderhflll, styrelsen beslutar anta ftirslaget. Tommy
signerar och skickar in.

6.

Ekonomisk rapport

a.

Saldon
Nordea
Nordea

PlusGirot:
Sparkonto:

Collector:
Marginalen:
Resurs Bank:
Obetalda

skulder:

354 592,93 kr
816,25 kr
859 13I,4I kr (upplupen riinta 4 503,81 kr)
955 872,81kr (upplupen riinta 3 839,16 kr)
850 000.00 kr
Ca.60 000lff

7. Viigfogdens rapport
a. Satt upp nya iterviindsgats-skyltar till Hemmesta Dalviig, Vitsippeviigen,
Blisippeviigen samt Parkviigen.

8.

Nya iirenden
a. Mritet beslutar ftirsrjka htgilrdavattensamlingen vid viindplanen pi
Smultronviigen i anslutning till gdngviigen i samband med kommande
omliiggningar. Nytt iirende 20 l I :525.

9.

Arendeloggen
14.02.011 Nedgriivning av Fiber: Arendet stiings di vi nu litit snabelbilen
itgtirda delar av kvarvarande brister samt att vi inte ser att vi kommer
komma liingre med detta.
I4:02:0I2 Bullerplanket: Vi har 6ter varit i kontakt med kommunen, LG skickar
6ver kopia pi altalet som visar den missande delen. Bom ?ir nu uppsatt
LG forsiikrar sig om att vi far tillging till denna.
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
14:08:097 Fiirskolornas andelstal: Inget nytt.
15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nytt.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen 1"5: Beslut tas att godkiinna den
billigare offerten, Markus meddelar entreprendren.
15:11:200 Reline av dagvattenledning: Kommunen har nu lagt ut jord pi iingen
vid fdrdrdjningsdiket dock saknas vid kupolbrunnen och trekanten.
16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: Styrelsen beddmer att detta
ej ltingre tir aktuellt varft)r iirendet stiings.
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I 6:03

:2I9 Dagvattenledning Mellanviigen:

Lars-Gurnnar kontaktar kommunen

om gr2iset.

Renovering lekparker samt parkbiinkar:r Inget nytt.
Riijning sly Mellanviigen-Dalviigen: Inget nytt.
Byte av niitstation: Vi ser ingen aktivitet i detta, iirendet stiings.
Byte elskip Backviigen: Inget n1tt.
Fiirriittning avstyckning: Inget nytt.
Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
Lutande stolpe L165: Inget ngt.
i8:04:365 Lutande Tall: Inget nytt.
I 8 :0 4 :3 66 GC -Vii g Niiset-Vii gskiilet : Inget nytt.
18:04:373 Sniiriijning Centrumvigen och container: Vinterunderh6llsplanen iir

16:12:283
17 :02:285
17:02:29I
17:04'307
17 :04:31 1
I7:04:312
17:04:316

nu upplagd

18:05:377
18:05:378
1807 :37 9
1 8:07:383

pi hemsidan, iirendet stiings.

Underhillsplan lekparker: Inget nytt.
Is gingviig: Inget nytt.
Ledningsriitt Ahteket-Viigskiilet: Inget nytt.
Fiberanslutning Blisippeviigen 7: Inget nL1tt.

i8:07:386 Nya triid: Inget n1tt.
18:09:404 Byte av pollare, ta bort iivergflngsstiiile: Beslut tas att godkiinna den
billigare offerten, Markus meddelar entreprendren.
19:02:406 Belysning Niiset: Inget nytt.
19:04:410 Fiber Dalstugan: Inget n1tt.
19:05:415 Synpunkter pi sniiriijning: Inget n1tt.
19:05:416 Stadgeiindring: Michael har nu jiimftirt vara stadgar med
Lantmiiteriets normalstadgar utan att hitta nhgra storre skillnader.
Michael skickar ut ett ftirslag pi rindring.
19:07:420 Montera Eluttag: Inget nlrtt.
19:08:425 Diliga griisytor: Stenarna iir nu bortforslarle.
19:08:426 Flytt trafikii: trafik6n iir nu flyttad, och mailet besvarat. Arendet
stiings.

19:09:458 Avstyckning Hemmesta 1,L:235: ErsiittninLgsansprlk lir nu skickad till
fastighetsiigaren enligt florrlittningen.
2002:464 Presentera underhillsplanen: Inget nytt.
20:02:465 Vinterunderhflll gingviigar: Inget nyft.
20:02:466 Borttagen lampa Ll24Hemmesta All6viiig: Notis skriven hos
Vattenfall efter kontakt med dem Detta ska enligt Vattenfall genererat
att nigon tittar ph detta, idag 2ir det ingen handliiggare som iir tillsatt ft)r
detta.

20:02.469 Namn pi hemsidan GDPR: Inget nltt.
20:02:470 Uppdatera e-postkonton och arbetsordnring: Inget nytt.
20:03:472 Parkerade lastbilar: Vi har under en l?ingre tid inte sett bilama
parkerade.
20:03:473 Revisor: 3 inkomna offerter gis igenorn och styrelsen beslutar viilja
Dohrman affiirsutveckling AB som ft)rslag till irsmcitet. iirendet stiings.
20:03:474 Snabelbil: Sopningen iir nu genomford iirendet sttings.
20 :03 47 5 Omp riivnin gsfii rriittnin g : Inget nytt.
20:03 :47 6 Underhillsplan: Inget nytt.
:

20:03:477 VA-ledning Parkviigen: Inget nytt.
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8 Atgiirda vattensamling Tranbiirsviigen: tnget nytt.
20:04:480 Omridet kring containrarna: Inget nytt.
20 :0 4 48 1 Oversviimnin g B ackvii gen-Hemmesta Dalvii g : Kommunen har nu
fyttt spiren med jord. Arendet parkeras till niista v6r ftir att se om detta
intriiffar igen.
20:05:483 Fiber Blisippeviigen: Inget nytt.
20:05:488 Siittning i viigbana Hemmesta Dalviig 19: Hanteras i samband med
kommande omliiggning.
20:06:490 Fiber Hemmesta Dalviig 28: Inget nytt.
20 :07 :493 Atgiirdsvalsstudie v ilg 222 1274 : Preliminzir bokning inkommit av
kommande mdte 18/9 , vi planerar delta.
20 :07 :49 4 Triidfiillning Akerbiirsviigen l. 7: Inget nytt.
20:08:498 Lokal stiimman: Bygdeg6rden iir nu bokad och betald, projektor
saknas, Roel ansvarar fdr tekniken.
20:08:499 Ordftirande stf,mma: Nya datumet iir accepteratav tilltdnlcta
20 :04:47

:

ordfloranden.

20:08:500 Kallelse till stiimman: Kallelsen iir iinnu ej pibdrjad, beslut tas att ta
med info om covid-l9 samt kravet pA fullmakt och reglerna kring
ombud.
20:08:501 Fiirvaltningsberiittelse stiimman: Fdrvaltningsberiittelsen iir nu
signerad, iirendet stiings.
20:08502 Ekonomiskt underlag till stiimman: Bokslutet iir klart och signerat,
inkomst- och utgiftsstat gicks igenom och Michael uppdaterar och
skickar ut fcir granskning.
20:08:503 Revision infiir stiimman: Alla underlag iir riverl?imnade till var
auktoriserade revisor som gissar sig vara klar under veckan. Planeras
nu att vir medlemsrevisor tar vid kommande vecka.
20 : 0 8 : 5 04 Valberedningen infiir stiimman : Arbetet phghr. Finns fortfarande
nhgra 6ppna positioner.
20:08:505 Hemsidan infiir stiimman: Hemsidan iir nu uppdaterad med sida fdr
arets stiimma, iterst6r att Iaggaupp bilagoma.
20:08:507 Omliiggning Dalstugan: Beslut tas att godktinna den billigare offerten,
Markus meddelar entreprenciren.
20:09:508 Triidfiillning Hemmesta Dalviig 58: Inget nytt.
20:09:509 Besvara 2020-195 griisklipning Kvarnviigen: Inget nyft
2009511 Triidfiillning Blisippeviigen 20: Inget nytt
20:09 :51 3 Informationsbrev: Inget nltt
2009:514 Inkiip trafikriiknare: 'Irafikriiknaren iir nu uppsatt i omridet, tirendet
stiings.

20:10:515 Triidfiillning Vitsippeviigen 3L: Markus bestiiller triidftillare.
20:10:516 Toppning tallar: Inget nytt.
20:10:517 Parkslide: Beslut tas att godkiinna det planerade markarbetet ft)r att
bekiimpa parkslide, Markus meddelar brevskrivaren.
20:10:518 Utskick allmiinning Tranblir-Aker: iMichael har tagit fram ett
fdrslag, Roel fixar layouten och skickar ut for granskning.
20:10:519 Utbyte av DB027z Tas med i det kommande asfaltsarbetena.
20:10520 Snir Vitsippeviigen 15-17: Inget n14t.
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10. Hemsidan

a.
11.

Inget fanns att ta upp.

Ovriga frigor
a. Nigra av lampoma p6 bullerplanket iir trasiga Lars-Gunnar felanmiiler till
kommunen.

12.

Niista miite

a.

13.

2020-T0-26 19:00 Styrelsemdte

Miitets avslutande
Ordforande tackade samtliga deltagare ftir visat intresse och avslutade m<itet.

Vid protokollet

Tommy Ahl
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