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Protokoll frdn Styrelsemote

Hemmesta Sodra Vagforening
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Michael Axelsson och Lars-Gunnar
Axelsson (deltog fran inkommen skrivelse 2020-335).

Miitesdatu mz 2020 - I 0 -26

1. Miitets iippnande
ordfdrande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viirkomna.

2. Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordfcirande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3. Val av miitessekreterare
Mcitet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
Mcitet beslutade godkiinna ft)redragningslistan.

5. Inkomna skrivelser
2020-310 Fraga om bestiillningen av asfaltering giiller samtliga punJ

offererats. Markus har svarat (2020-399) att bestiillningen gtiller samtliga
punkter.

2020-311 Meddelande att arbetena ftir iirende 20:06:490 slutfdrdes
samt att det ska unders<jka varftjr vi ej f6tt signerat avtal.

2020-313 Meddelande att mcite planeras med kommunen r<irande k
arbeten pi Parkvrigen och att de Aterkommer niir datum iir
tackat for svaret (2020-314), iirende 20:03:477.

som

sommaren

satt Markus har

18:07:379 att
Markus har

har tackat ftir

alternativt att vi
, Styrelsen

trafikriiknaren i

iigen och behciver
lig ledning eller

2020-315 Lantmiiteriet meddelar efter ftrfrigan om status p6 iirend<
ft niittningen redan iir avslutat, beslutsprotokollet bifogas.
efterfrigat (2020-316) samtliga handlingar i detta iirende.

2020-317 Meddelande om en trasig lampa L079 Backviigen 10. Ma
informationen (2020-3 1 8).

2020-319 Bilagor fran Lantmiiteriet rdrande lirende rg:07:379.
2020-323 Onskemil att vi liigger ut ytterligare fartgupp p6 parkvd

ger tillitelse fcir brevskrivaren attliiggaut ett rep river v
beslutar awakta med ytterligare gupp och istZillet stitta up
omridet, Tommy besvarar mailet. Nytt iirende2I:02:526.

2020-325 vattenfall vill ftirkigga en ledning till en fastighet p6 p
griiva. Markus har efterfrigat (2020-394) om detta 16r
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ommer VA-

ftir brevet

skett till
iirende 20:03:477.

hemsidan.
1) att allt nu iir
1l fastighetstigarna.

starta under

Hemmesta

kommunen som

istiillet siitta upp
iirende 2l:02:531.

snyggt,

2020-326
2020-327

2020-334

2020-33s
2020-336

2020-337

2020-339

2020-342

2020-345

2020-347
2020-3sr
2020-3s3
2020-354

2020-3s6

2020-357

2020-358
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och meddelat (2020-328) m vi kiinner titl den felande
ingardaden vid kommande service.

pan och kommer

2020-330 En fastighetsiigare har diliga triid utanftir sin tomtgriins, har
meddelat (2020-331) att vi kommer frirbi och tittapit
2I:02:528.

Nytt iirende

utbyte av en befintlig, Vi har iiven meddelat att det idag
arbeten pi Parkvtigen. Nltt iirende 2l:02:527.
Kallelse till AVS ft)r viig 2221274 se iirende 20:07:493.
Felanmtilan lwnpa L027, Akerbiirsvdgen 3 0. Markus har

Information frin Vrirmd<i kommun angiende det utskick
fastighetema pi Parkviigen infcir kommande VA-arbeten

Brevskrivaren tror att renoveringen av fotbollsplanen
Markus har efter m<jtet tackat fdr mailet (2020-404).
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2020-12-20 Godktint
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Avstiilld bil med sliip parkerad vid Blisippeviigen 1. har meddelat
(2020-365) brevskrivaren att vi inte kunnat hitta detta
Valberedningens fcirslag se iirende 20 : 08 : 504.

Offert pi ATOR inftir kommande asfalteringsjobb samt till
fastighetsiigare. Markus har kommenterat (2020-338) ptt TORna samt
frhgat om vi fir publicera offerten till fastighetsiigarna p
Uppdaterad offert ATOR, Markus har meddel at (2020-3
med samt att vi under dagen kommer publicera offerten t
och2020-362 Onskem6l om att ft)reningen tar ner ett triid utanftir
fastigheten, Markus har bes<jkt platsen och kontaktar lare. Nytt iirende
2I:02:529.

2020-343 Meddelande om att asfalteringsjobben kommer prelimi
vecka 40.

2020-344 Brev skrivaren iir orolig fcir att olyckor ska ske i
Dalviig - Skiirgirdsviigen pi grund av dilig sikt bakom
Markus har meddelat (2020-348) att vi komrner ta upp
styrelsemrite. Nytt iirende 2I:02,530 skapas ftir detta.

lerplanket,
pi kommande

Ljungs samftillighet efter frhgar erfarenheter kring bull et liings
Skiirgirdsviigen, Markus har meddelat (202A447) att det
uppfort detta samt att vi har ett ar,tal som reglerar detta.
Signerat ar,tal ft)r vinterunderhill stison gen 2020 I 202I .
och2020-352 rinderlag inftr AVS Zirende 20:07:493
Material frin mdtet r<irande AVS vae 2221274 iirend.e 20: 7:493.
Friga om ntir motioner ska vara inliimnade, Markus har (2020-
355) att sista datum f<jr inliimning av motioner iir sista
passerat, men att styrelsen ldpande tar emot liirslag.

, vilket iir

Fciljer pi2020-354 Onskemil om ytterligare farthinder spegel pi
Parkviigen. Styrelsen har besdkt platsen och ser inte beho
Styrelsen beslutar iiven awakta med ytterligare gupp och

av spegel.

trafikriiknaren i omridet. Markus meddelar brevskri
Brevskrivaren vill att vi ringer henne, Markus har pratat brevskrivaren
som framftjrallt;jr bekymrad <jver trafiken pi Parkvtigen.
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2020-400
2020-401

2020-402

rbiirsviigen mot
tsen ftir att se om

det har n6gon funktion. Markus har efter mcjtet meddelat
(2020-40s).

2020-360 Markeringarna har lossnat frtntrtiden rcirande tirende 20 Markus har
6ter markerat triiden och meddelat (2020-363) brevskri

2020-36r Brevskrivaren har uppmiirksammat attdet fortfarande r

fotbollsplanen och f<ireslar en flyt av milen for att det nysidda
griiset. Michael och Markus har flyttat milen till andra si Backvtigen.

2020-366 Brevskrivaren har fr6gor kring p6g6ende itgiirds
fl erbostadsfastigheter och fciriindringar for forskolorna.
detta och hiinvisar till respektive iirende, vi undersciker

y svarar p6
mdjlighetema

2020-359 Brevskrivaren cinskar ett fart hinder vid viindplan en ph i
Blisippevrigen, styrelsen beslutar liiggaen Z-snigel pi p

att publicera underlaget fran AVSen p6 hemsidan, samt
ftiljer vad som sker med den fcirskola som enliet komm

Ffigitrda optofiber. Markus har efter kontakt med styrelser
396) att vi liimnar v6rt godkiinnande ft)r detta men vill att

Dokument: Sty{elseprotokoll 20 l2l :02

brevskrivaren

las pd

lar att vi

5 Markus har

id hens fastighet.
iirende

meddelat (2020-

ichael har

Michael liiser i och signerar
2l:02:534.

t iir orolig 6ver

6verl2imnar

Status
Godkiint

liiggas ner i augusti2022. Nytt iirende2l:02:532
2020-368 Prisforslag frin trridftillare iirende 20:07:494 och 20:10:5

accepterat ftirslaget (2020 -403).

s ft)rslag ska

2020-370 Fraga om vem man ska kontakta angiende asfartering, har besvarat
mailet (2020-37t).

2020-374 Brevskrivaren har kcirt
Markus kontaktar REV

in i en nedstigningsbrunn som lig

har Markus har

for att hdra sig ftr kring detta,
2l:02:533.

2020-375 Fraga om det iir samf?illigheten som ftirvartar viigen vid
Se vidare 2020-390.

2020-379 Faktura specifikation angAende asfaltsjobb. Efter en dia
accepterat f<irslaget (2020 -3 S 6)

lflsippevtigen 18.

2020-380 onskemil om mindre grdvjobb p& Blisippevtigen och T biirsvtisen ftir att

2020-381
2020-388

konversation finns i 2020-399 och 2020 -390.
202a-392 Meddelande att man ffitt en faktura trots att man flyttat.

besvarat mailet 2020 -393 .

2020-399 Uppdragsar,tal med villkor frin revisor,
om inget konstigt uppdagas, nytt iirende

finns flaggvakt
i korsningen Tranbiirsv?igen - Centrumviigen. Nytt
tlll 2020-387 Mail konversation kring avslutade asfalteri
Brevskrivaren har frigor kring fakturan och ftirdelningen agare samt
var man kan liisa om vad som giiller rorande detta. Ons finns tiven att
ffi se riikenskaperna. Michael har svarat (2020-389) och visat till den lag
som finns angiven pA fakturan samt hemsidan fijr boksl efterfdljande mail

Personuppgift er fr6n revisor.
Brevskrivaren undrar vilka triid som iir tiinkta att tas ner
att fukten i marken kan oka. Markus kontaktar brevskriv
Signerat granneintyg iirende 20:09:511. Markus skriver
beslutsbesked.

Datum
2020-12-20
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8.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 489 323,75l<r
Nordea Sparkonto: 816,25 l<r
collector: 859 13r,4rw (upprupenrtinta5 393,54ki \aMarginalen: 955 g72,gr kr (uppldpen riinta 4 6g5,34 kr)
Resurs Bank: 850 000.00 kr
Obetalda skulder: Ca. 685 000 kr

Viigfogdens rapport
a. Asfalterat potthil i centrum.

Nya iirenden
a. Inga nya iirenden togs upp.

9. Arendeloggen
14:02:012 Bullerplanket: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Inget nltt.
14:08:097 Fiirskolornas andelstal: Inget nyft.
15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nyn.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumviigen L5: Platsen iir nu itgiirdad och iirendet

stdngs.
Reline av dagvattenledning: Inget nytt.
Dagvattenledning Mellanviigen: Inget nytt.
Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nyLt.
Riijning sly Mellanviigen-Dalviigen: Inget nyft.
Byte elskflp Backviigen: Inget nytt.
Fiirriittning avsfyckning: Inget nytt.
Instruktion schakt och asfaltering: Inget ngt.
Lutande stolpe L165: Inget nytt.
Lutande Tall: Inget nytt.
GC-Viig Niiset-Viigskiilet: Inget nyn.
Underhillsplan lekparker: Inget nytt.
Is gingviig: Inget nytt.
Ledningsriitt Ahteket-viigskiilet: Fdrrtittningen har varit avslutad en
liingre tid men vi har saknat handlingarna, efter att vi nu efterfrigat
dessa si har vi ffitt alla handlingar och iirendet sttings.
Fib eranslutnin g Blisippevii gen 7 z Inget n1tt.
Nya triid: Inget nytt.
Byte av pollare, ta bort iivergingsstiille: Vid milningen glcimdes
dessa bort, Markus kontaktar entreprendren.
Belysning Niiset: Inget nytt.
Fiber Dalstugan: Inget nytt.
Synpunkter pi sniiriijning: Inget nytt.
Stadgeiindring: Inget nytt.
Montera Eluttag: Inget nytt.
Dflliga griisytor: Stenarna iir nu bortforslade.

15:1 1 :200
16:03:219
I6:12:283
17:02:285
17:04:307
17:04:3lI
17:04:312
17:04:316
18:04:365
18:04:366
I805:377
18:05:378
18:07:379

18:07:383
18:07:386
18:09 404

1902:406
l9:04:410
19:05:415
19:05:416
19:07:420
19:08.425
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19:08:426 Flytt trafikii: trafikcin iir nu flyttad, och mailet besvarat. Arendet
stiings.
Avstyckning Hemmesta 11:235: Erslittningen iir ng betald.
Presentera underhillsplanen: Inget nytt.
Vinterunderhflll gingviigar: Inget n1tt.
Borttagen lampa Ll24 Hemmesta Ail6viig: Inget pytt.
Namn pi hemsidan GDPR: Inget nytt.
uppdatera e-postkonton och arbetsordning: Arbqtsordningen iir nu
uppdaterad iirendet stiings.
Parkerade lastbilar: Beslut tas att stiinga iirendet dfl bilarna inte varit
parkerade under en liingre tid.
Ompriivningsfdrriittning: Inget nytt.
Underhillsplan: Inget nytt.

19:09:458
20:02:464
20:02:465
20:02:466
20:02:469
20:02:470

20:03:472

20:03:475
20:03476
20:03.477

20:04:478

20:04:480
20:05:483
20:05:488

20:06:490

20:07:493

20:07:494
20:08:498
20:08:499
20:08:500
20:08:502

20:08:505
20:08:507
20:09:508

VA-ledning Parkviigen : Viirmdci
till fastighetsiigarna pi Parkviigen
Arbetet iir nu p6g6ende.

kommun har 1 ut information
vi har f&tt en kop (2020-336).

Atgiirda vattensamling Tranbiirsviigen: V6r
fungera iirendet stiings.
Omrfldet kring containrarna: Inget nytt.
Fiber Blisippeviigen: Tommy efterfrigar status p6
Siittning i viigbana Hemmesta Dalviig 19: Tidi
friist och ny asfalt iir lagd p6 delar av fian,proble
ar borta varftir iirendet stiinss.
Fiber Hemmesta Dalviig 28: Det har nu framko it att ledninsen

et.

mcite diir man gitt igenom och prioriterat olika ftjrsl
ytterligare ett
pA ldsningar.

Framforallt handlar det i ftirsta steset om enklare pA
skiirg6rdsviigen. efter detta finns ftirslag pi allt frin Ianskilda
korsningar, 3-filslcisning och en ny viig genom st med
anslutande vagn till virt omride. Beslut tas iiven att tera frigoma i
2irende 20:lI:523 rorande AVSen i detta iirende T y frhgar vad vi
fir publicera av det underlag vi fatt i detta iirende.
T rii dfiilln in g Ake rb ii rsv ii gen 17 z T r iidfallare b e stil
Lokal stiimman: Stiimman ilr nu genomford, iire stZings.

ledan iir p6 plats, Markus efterfrigar det signerade i
Atgiirdsvalsstudie vdg222/274: Vi har nu deltagit

Zirendet stiings.
20:08:503 Revision infiir stiimman: Stiimman iir nu iirendet stiinss.
20:08:504 Valberedningen infiir stiimman: Stiimman iir nu mfdrd. iirendet

sttings.
Hemsidan infiir stiimman: Stiimman iir nu iirendet stiinss.

Ordfiirande stiimma: Sttimman iir nu genomft)rd,
Kallelse till stiimman: Stiimman iir nu genomft)rd,
Ekonomiskt underlag till stiimman: Stiimman ar

Omliiggning Dalstugan: Omliiggningen iir nu klar,
Triidfiillning Hemmesta Dalviig 58: Enlig mail (2

ser ut att

lagning tir nu
med vattenpdlen

stiings.
stdngs.

genomfcird,

stiings.
1) si ska
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markeringarnavaraborta igen och det finns en oro firkten i marken,
Markus kontaktar brevskrivaren och miirker 6ter upp
B esvara 2020 -19 5 griis klippnin g Kvarnvii gen : I
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20:09:5|1 Triidfiillning Blflsippeviigen 20: Granneintyg finns nu signerat,
styrelsen beslutar godkiinna fiillningen av triiden, M4rkus skriver
beslutsbesked och <iverltimnar.

20:09:513 Informationsbrev: Inget nytt.
20:10:515 Triidfiillning Vitsippeviigen 31: Trridftillare ar nu besttilld.
20:10:516 Toppning tallar: Inget nytt.
20:10:517 Parkslide: Markus har meddelat (2020-333) att styrBlsen godkiint

markarbetet, iirendet stiings.
20: 10:5 1 8 Utskick allmiinning Tranbiir-Aker: Inget n1tt.
20:10:519 utbyte av D8027:. Brunnen iir nu utbytt, zirendet stii,ngs.
20:10:520 Snir Vitsippeviigen 15-17 z Inget ngt.
20:lI:521 Parkering i utskick: Inget n1tt.
20:11:522 Sliper och trappa Backviigen: Inget nytt.
20:II:523 Besvara2020-291 bullerplan och vdg274z Tommy har pratat med

brevskrivaren pi stiimman. Frigan kring information rdrande pigiende
AVS hanteras i iirende 20:07:493. Arenbet sttings.

20:rr:524 Avtalvinterunderhill: Nytt ar,tal finns nu signerat (2020-346),
iirendet stiings.

20:lI:525 Yattensamling smultronviigen: Efter omliiggningern iir det nigot
biittre men problem finns fortfarande med driineringen frin platsen.
Markus tittar pi en l6sning.

10. Hemsidan
a. Inget fanns att ta upp.

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

12. Niista miite
a. 2020-12-02 19:00 Styrelsemote

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

Vid protokollet

Aggefors

Justeras

Tommy
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