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Protokoll frAn Styrelsemote

Hemmesta Sodra Vagforening
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Markus Aggefors, Michael Axelsson, Lars-Gunnar Axelsson, Fredrik Axelsson,
Roel Lammers, Tommy Ahlsved och Kerstin Engstrd,m.

Mtitesdatu m: 202 | -02 -22

1. Miitets iippnande
Vice ordforande Roel Lammers hiilsade samtlisa viilkomna.

Val av mtitesordfiirande tillika justerare
Mdtet valde Roel Lammers, di ordforande Tommy endast deltog lyssnande.

Val av miitessekreterare
Mdtet valde Markus Aggefors.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Mdtet beslutade godkiinna foredragningsl istan.

Inkomna skrivelser
2021-018 Brevskrivaren vill ha hjalp med att ta ner ett tr?id strax utanfnr tomtgrdnsen.

Markus har svarat (2021-021) att vi kan hjalpa till. Triidet [r nu f?illt.
2021-022 Felanm[lan av gatubelysningen pi Smultronviigen 6-8. Mar]kus har tackat

(202L-023) fiir informationen, lampan [r nu med pi hemsidan infor
kommande service.
Arsbesked Resurs Bank.
Brevskrivaren har halkat och skadat sig pi Hemmesta Dalvdg 6ven
dnskemil om b?ittre sandning framforallt fiir fotgiingare, Markus har
meddelat vflr entreprendr (2021-032) och beklagat olyckan Q02I-03I).
Meddelande om sltikt lampa i korsningen vid Backviigen3T. Markus har
fors6kt svara (2027-028) men mailadressen var felaktig. Styrelsen beslutar
undersdka om vi kan liigga in si man miste skriva adressen 2 girnger for att
undvika fel i fortsbttningen. Roel ansvarar fiir detta, nytt iirende 2l:05:54I.
Friga niir belysningen lagas efter en felanmtilan. Markus har meddelat
(2021-030) att detla framgir av hemsidan och att det idag tir preliminirt
planerat till mars.

2021-033 Svar frin vir entreprendr for vinterunderhillet angiende vir friga (2021-
232) vad vi kan gdra for att underltitta. Framforallt ar det parkerade bilar
som hindrar sndrojningen och di framforallt pi de smala stickviigama pi
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Backviigen samt att boende sliinger ut sndn pi vflgen. Vi har nu lagt ut
dnskemil om detta pi hemsidan.

2021-034 Meddelande frin boende att sandningen den 26 januari ser betydligt bdttre
ut iin vad det varit tidigare. Markus har tackat for informationen (2021-044)
och [ven framflort denna till vir entreprendr.

202I-035 Fastighetsdgaren undrar hur [rende 2l:02:529 fortskrider. Markus har
beklagat att det dragit ut pi tiden och meddelat attvi uppskattar idag att
detta kommer hanteras under viren.

2021-037 Brevskrivaren vill framfora en eloge till de som plogar, trots flera parkerade
bilar pi Lingonviigen si har det plogats och sandats jdttefint. Markus har
tackat for mailet och vidarebefordrat till vir entreprendr (2021-045).

2021-038 Meddelande om sliikt gatubelysning Backviigen 56, Markus har tackat for
information en 202 l -039 .

2021 -0 4I S ignerat granneintyg rdrande iirende 2l :02:508.
2021-046 Felanm?ilan belysning Smultronviigen 4, Markus har tackat for

informationen (2021-047) och lagt till denna i kommande service.
2021-050 Meddelande frin Trafikverket att arbetet med tirende 18:04:366 pausas se

vidare under Zirendet nedan.
2021-054 Telia Company meddelar att de fbtt avtalet (glillande iirende 20:06:490)

2020-12-10 och att det nu ligger for registrering. Markus har tackat for
information en 2027 -0 5 5 .

2021-057 Fdrslag frin boende att dndra texten pi till6ggsskylten vid Vitsippe- och
Tranbiirs-v6garna si att samtliga i foreningen fbr kdra in pi dessa v2igavsnitt
alternativt att man byter bertikningsmetod for v?igavgiften till att istdllet
anviinda tonkilometermetoden. Markus har tackat for mailet och meddelat
(2021-058) att styrelsen tar upp frigorna pi kommande styrelsemdte.
Styrelsen beslutar avsli bida forslagen och Markus skickar 6ver det forslag
pi brev som finns framlagt till mdtet. Markus har efter mdtet skickat dver
detta (2021-086).

2021-059 Signerat avtal 6ter fr6n Vattenfall giillande iirende 2l:02:527.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 526 427,13l.x
Nordea Sparkonto: 816,25 W
Collector: 865 612,39 kr (upplupen riinta 879,84 kr)
Marginalen: 961 598,91 kr (upplupen r6nta 753,47l<r)
Resurs Bank: 854 736,72kr
Obetalda skulder: Ca. 185 000 kr

b. Vi har 3 obetalda v?igavgifter, Michael har skickat ut en andra p&minnelse med
hiinvisning till att vi llmnar vidare till Kronofogden om inte betalning
inkomm er. Mi chael forsdker kontakta de kvarvarande fastighetsiigarna.
Vi har f&tt en dubbelbetalning, Michael kontaktar fastighetsiigaren for att
erhilla ett konto flor iterbetalning, nytt 2irende 2l:05:544.
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d. Tidigare ordfiirande i Villaiigarforeningen for virt omride vill ftrsdka liigga
ner fiireningen, eftersom den varit vilande sedan 90{alet. I samband med detta
vill man lAta kvarvarande medel overforas till vtisforeninsen. Michael hiller
kontakten.

7. Viigfogdens rapport
a. I lampa iir niistan alltid sliickt och l0 Zir sporadiskt sliickta. Reparation planeras

under mars.
b. Reparerat och satt upp soptunnan pfl Parkviigen.
c. Tagit bort ett appeltrad utanft)r Parkviigen 11A diir kommunen varit och skurit

rdtter i avloppsrdr.
d. Bytt inftistningen av soptunna vid vdndplanen pi Vitsippeviigen.
e. Flyttat trafikriiknaren.
f. M6lat delar av containern pi grund av klotter.

8. Nya iirenden
a. Inga nya ?irenden togs upp.

9. Arendeloggen
14:02:012 Bullerplanket: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
14:08:097 Fiirskolornas andelstal: Inget nytt.
15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nytt.
15:1 1 :200 Reline av dagvattenledning: Inget ngt.
| 6:03 :2I9 Dagvattenledning Mellanviigen: Inget nytt.
16:12.'283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02:285 Riij ning sly Mellanviigen-Dalviigen : Inget nytt.
17:04.307 Byte elskip Backviigen: Inget nytt.
17 :04:3 1 1 F iirriittning avstyckning: Inget nytt.
17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
17:04:316 Lutande stolpe L165: Inget nytt.
18:04:365 Lutande Tall: Vi har nu fattettkostandflorslag pi fiillning och

uppkapning 6000 kr for denna tillsammans med iirendet 2l:02:529.
Markus meddelar att vi accepterar detta.

18:04:366 GC-Viig Niiset-Viigskiilet: Trafikverket har meddelat (2021-050) afi
de valt pausa arbetet med detta projekt for att utreda mer angiende
htgardema. Vidare information kommer kunna finnas pi
www.trafikverket.se/hemmesta. Arendet parkeras tillsvidare.

18:05 :37 7 Underhflllsplan lekparker: Inget nytt.
18:05:378 Is gflngviig: Inget nytt.
i8:07:383 Fiberanslutning Blflsippeviigen 7: lnget nytt.
18:07:386 Nya triid: Inget nytt.
18:09:404 Byte av pollare, ta bort iivergingsstiille: Inget ngt.
19:02:406 Belysning Niiset: Inget nytt.
19:04:410 Fiber Dalstugan: Inget nytt.
19:05:415 Synpurnkter pfl sniirtijning: Inget n14t.
79 :05 :41 6 Stadgeiindring: Inget nytt.
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19:07:420
19:08:425

19:09:458

20:02:462

20:02:464
20:02:465
20:02:466

20:02:469
20:03:475
20:03:476

20:03:477
20:04:480
20:04:481

20:05:483
20:06:490

20:07:493

20:07:494
20:09:508

20:09:513
20:10:515
20:10:516

Montera Eluttag: Inget nytt.
Dflliga griisytor: Inget nytt.
Avstyckning Hemmestall:235: Michael har varit i kontakt med
fastighetsiigaren och meddelat att vi iterkommer med ett avtalsforslag.
Efter kontakt med REVs jurister iir nu forslaget att tilldela 2.8 (2 for
parhusen och 0.8 lor Attefallshusen). Styrelsen uppdrar 6t Michael att
skicka civer ett avtalslorslag med andelstal 2.8 for respektive fastighet.
Sniiriijning gingviigen Blisippeviigen Hemmesta Dalviig:
Kommunen ser inte ut att utfor nigot vinterunderhill av denna
gingvtig. Beslut tas att Markus kontaktar kommunen och meddelar att
vi noterat att si iir fallet och att det ej kommit upp n&gra skyltar om att
den ej vinterunderhilles.
Presentera underhillsplanen: Inget nytt.
Vinterunderhill gflngviigar: Inget nytt.
Borttagen lampa L124 Hemmesta All6viig: Pris ftrfrAgan skickad till
entreprendr.
Namn pi hemsidan GDPR: Inget nytt.
Ompriivningsfiirriittning: Inget n1tt.
Underhillsplan: Underhillsplanen granskas pi mdtet 2 kommentarer
fors fram (1. Lagg till forklaring varfor st6rre arbeten gdrs vartannat ttr.
2. Ldgg till en notering att de stora kostnaderna minga ginger uppstir
under sommaren och d?irmed kan vara svira att styra viket 6r kostnaden
kommer pi di vi har brutet verksamhetsir.). Markus uppdaterar planen
och publicerar ph hemsidan se iirende 20:02:464.
VA-ledning Parkviigen: Inget nytt.
Omrfldet kring containrarna: Inget nytt.
Oversviim n in g Backviigen-Hem m esta Dalviig : Markus har mailat
kommunen (2021-063) for att ffl till en l6sning pi siviil
fordrdjningsdiket som dagvattenbrunnen och v?intar nu pi sva:r.

Fiber Blisippeviigen: Inget nytt.
Fiber Hemmesta Dalviig 2B: Vi har skickat flera piminnelser och till
slut har Telia svarat att de nu fitt ett avtal som ligger for regisitrering.
Atgerdsvalsstudie viitg222/274: Markus har efter forfrigan skickat
(2021-.048) 6ver vira tidigare inskickade kommentarer till en
fastighetsiigare.
Triidfiillning Akerbiirsviigen 17 : Inget nytt.
Triidfiillning Hemmesta Dalviig 58: Samtliga har nu signerat
granneintyget (2021-041). En fastighetsiigare anger dock att man vill
viima om de l?igre tallama i omridet, dock har vi markerat upp 4 st sm6
tallar som man kan ttinka sig att fiilla. Styrelsen beslutar atttilltfia
ftillningen av de markerade triiden, Markus skriver beslutsbrev och
liimnar 6ver.
Informationsbrev: Inget nytt.
Triidfiillning Vitsippeviigen 31: Inget nytt.
Toppning tallar: Mail skickat till markdgaren med friga om lhon iir
intresserad av virket (2021-064 och202I-066). Markus skriver
granneintyg och liimnar 6ver till frigestdllaren.
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20:10:51 8 Utskick allmiinning Tranbiir-Aker: Brevet iir utdelat 27ll till de som
berdrs pi Akerb?irsviigen och Tranb?irsviigen. Arendet st?ings.

20:10:520 Snir Vitsippeviigen 15-17: Inget nytt.
20:ll:521 Parkering i utskick: Inget nytt.
20:7I:522 Sliper och trappa Backviigen: Inget nytt.
20:11:525 Vattensamling smultronviigen: Pratat kort med fastighetsiigaren till

niirliggande fastighet som iir 6ppen for tiinkt ldsning vidare diskussion
sker tilll viren.

2l:02:526 Besvana 2020-323 viiggupp: Inget nytt.
2l:02:527 Ny elledning Parkviigen 16: Arbetet iir nu pibdrjat och vi har fatt

tillbaka signerat avtal.
27:02:528 Sjuka triid Bygdeviigen: Mail skickat till markiigaren med friga om

hon ?ir intresserad av virket (202I-064 och202l-066).
21:02:529 Triidf?illning Vitsippeviigen: Vi har nu ffitt ett kostandft)rslag pi

ftillning och uppkapning 6000 kr for denna tillsammans med ?irendet
l8:04:365. Markus meddelar att vi accepterar detta.

21:02:530 Besvara 2020-344 skymd sikt: Markus har nu svarat pi mailet (202I-
061) och htinvisat till kommunen. Arendet st[ngs.

21:02:531 Gupp spegel parkviigen: Markus har nu meddelat (2021-062)
styrelsens beslut, Zirendet stiings.

21.02532 Besvara 2020-366 AVS, avstyckningar, X'SK: Inget nytt.
2l:02:533 Pflkiirt brunnslock: Inget nytt.
2l:02:534 Godkiinna uppdragsavtal och villkor frin revisor: Inget nytt.
2l:02:535 Fiber tranbiir och Blflsippeviigen: Inget nytt.
2l:03:536 Vatten Kvarnviigen: Inget nytt.
2I:03:537 Refug centrum: Inget nytt.
2l:04:538 Uppdatera information om ftireningen hos Nordea: Informationen

uppdaterad och bevittnade kopior av senaste irsmdtesprotokoll och
protokoll frin konstituerande m6te inskickat. Michael och Tommy har
signerat sina uppgifter. Arendet stiings.

2l:04'539 Sumrmering AVS till hemsidan: Inget nytt.
2l:04:540 Staket Vitsippeviigen: Markus har pratat med vir entreprendr for

vinterunderhflllet som upplever ett problem med att kommunens
sndrojare trycker ner sndn frin skolbacken och trycker upp mot
staketet. Staketet har sedan tidigare varit i behov av renovering,
forslagsvis tittar vi pi detta till viren.

10. Hemsidan
a. Inget fanns att ta upp.

1 1. Ovriga frigor
a. Det iir m6jligt att for 190 kr per ir fi en automatisk backup av var hemsida

detta skulle 6ka s[kerheten for backupen och samtidigt automatisera detta.
Styrelsen beslutar kdpa in detta och Roel utfor detta. Nytt iirende 2l:05:542.

b. Konverteringen av mdtdata frin vira trafikriiknare strular, Fredrik och Markus
ftrsdker hitta en l6sning. Nytt 2irende 2l:05',543.
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12. Niista miite
a, 2021-03-22 19:00 Stvrelsemdte

13. Miitets avslutande
Ordft)rande tackade samtliga deltagare ftir visat intresse och avslutade mdtet.

Vid protokollet

Markus
M0tesordforande
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