
Hemmesl? Dokument: Styrelseprotokoll 20 121 :0(i

Protokoll frin Styrelsemdte

Hemmesta Sdd ra Vagforening
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Markus Aggefors, Michael Axelsson, Lars-Gunnar Axelsson, Fredrik Axelsson,
Roel Lammers och'llommy Ahlsved.

Miitesdatu m: 2021 -03 -22

1. Miitets iippmande
Ordft)rande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

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

3. Val av miitessekreterare
Mcitet'valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnanrile av ftiredragningslista
Motet ;beslutade godkiinna ft)redragningslistan.

5. Inkomna skrivelser
2021-068 Brevskrivaren undrar om viigft)reningen kiinner till och har agerutpi att ett

fciretag 2imnar starta stenkrossverksamhet i Alvsbyns industriomride.
Tommy har under styrelsemdtet meddelat (2021-108) att styrelsen nu tagit
upp detta och beddmt det som att det ligger utanftir virt forvaltningsomride,.

2021-069 Svar pA vir friga (2021-067) om ny belysning till Hemmesta All6viig,
Entreprendren undrar vad vi har frir belysning i omridet idag. Markus har
svarat pi detta 202I-070.

202I-071Fdrslag pA armatur till Hemmesta A1l6viig Markus har accepterat fdrslaget
2021-090.

202I-072 Felanmiilan L059 Hemmesta Dalviig 44, Markus har tackat :[br
inf brmation en (2021 -07 4) .

2021-077 Meddelande att man mottagit virt forslag (2021-073) pi infi:iidesavgift ftir
parhus och attefallare ph fastigheterna Parkviigen 9, iirende 19:09:458.

202I-0Sl Lantmiiteriet meddelar att de mottagit vir anm2ilan (2021-0i'9) av ny
styrelse och oppnat ett iirende SFR2021-00808 ftir detta.

202I-083 Fdrfr6gan om vi har nigon medlemstidning man kan fi annonsera i. Tomm.y
harr svarat (202I-092) att vi inte har detta.

2A2l-084 Offet rdrande sandupptagning. Styrelsen beslutar arfta offerten Markus
meddelar entreprenoren. Nytt iirende Markus 2I:06:545.

202t -085 Registerutdrag frin Lantmiiteriet.
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202r-089 om att tidigare mail r<irande motortrafikftirbud pi Vitsippevtigen
okollftirs samt en rinskan om att iiven i framtiden kunna ge f'drslag
ftligt. Styrelsen diskuterar skrivelsen och beslutar att Markur; besvarar
framlagt ft)rslag (i fdrslaget framgtn referenser till tidigare inkomna

rdrande detta samt deras diarienummer och vilka protokoll det
rats i. vi erbjuder iiven 6ter fysiskt mdte ftir att vidare diskutera friganL

t att detta inte pi nigon s2itt utesluter eventuella kommande skriftliga
lser).

202t-094 lande att lampan vid Backviigen 58 iir trasig, Markus har tackat for
ionen (2021-095).

2021-096 On
ant

I fr6n boende pi Parkviigen att man pi grund av den <ikade trafikerr
gen enkelriktarviigen altemativt att viigftireningen brevledes ber

gheterna anviinda olika riktningar av viigen ftjr att minska belastningen.
har meddelat (202I-097) attvi tar upp detta pA kommande

sty

ett
Mt
AI

semrjte. Styrelsen beslutar ftljande: Fredrik svarar att styrelsen inte
att alternativen kommer minska antalet fordon pi vtigen samt hiinvisar

man iir viilkommen skriva en motion. Fredrik har undermritet skickat
(202r-r}e)

202r-098

202t-099

2021-I0l
2021-t03
202t-104

6. Ekonomisk pport
,
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frin entreprenor attmannu satt upp en ny armatur pi
vtigen och efterfrigar faktura adress. Markus har tackat ftir utfbrt arbeter
meddelat fakturaadress (202 1 - 1 00).

att lampan vid Centrumviigon 6 iir trasig. DA det inte finns
n mailadress ifylld har vi ej haft mdjlighet att svara och taclca fcir denna

ut fran Lantmiiteriet att man beviljat vfu anrniilan av ny styrelse.
ar,tal frin Skanova giillande iirende 20:06:490.

att man bevittnat en pikrirning av en stolpe i korsningen
Dalviig - Centrumviigen. Markus hartackat (2021-105) fdr

infi ionen och reparerat stolpen. Miqhael bevakar att vi f6r in pengar ft)r
Markus beriiknar kostnaden. Nvtt iirend e 2l :06 :5 47 .

rdea PlusGirot: 346 l26,68kr
rdea Sparkonto: 816,25 kr
Iector:

inalen:
Bank:
a skulder:

865 612,39 kr (upplupen rdnta l 344,66kr)
961 598,91kr (upplupen rEinta 1 159,18krr)
854 736.72kr
Ca.123 500 kr

I obetalda viigavgifter, styrelsen beslutar att Michael l2imnar vidare till
sden om behov finns.

Viigfogdens
a. 13 por iir nu listade fcir utbyte, utbyte iir planerat till kommander helg.

i centrum
trafikriiknaren
rat skylt efter pikorning korsningen Centrumv[gen-Hemmesta Dalviig
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8. Nya iirenden
a.

9. Arendeloggr:
14:02:012
I4:04:
l4:08:09'7
15:08:181
15:1 i:
16:03'21
I6:12:283
17:02:285
17:04:30'7
17:04'3lI
17:04.,31'2

17:04:31
18:04:365
I8:05:371
18:05:378
i 8:07:383
i 8:07:386
18:09:404
19:02:406
19:04.410
19:05:415
19:05:416
19:07:420

19:08:425
19:09:458

2002466

20:02:469
20:03:475

: Datum for stiiddagen bestiims till 8/5 10:00 med korvgrillning 12:00
styre samlas 9:30. Markus kdper in material och Lars-Gunnar fika sarnnt korv till
grillni gen. Markus placerar ut gatupratare samt sammanstdller listo:r dver
uppgi r.
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Bullerplanket: Inget nytt.
Lekparker: Inget nytt.
Fiirskolornas andelstal: Inget nytt.
Cykelstiill vid vfigskiilet: Inget nytt.
Reline av dagvattenledning: Inget nytt.
Dagvattenledning Mellanviigen: Inget nytt.
Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
Riij nin g sly Mellanvii gen-Dalvii gen : Inget nytt.
Byte elskflp Backviigen: Inget nytt.
Fiirriittning avstyckning: Inget nytt.
Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
Lutande stolpe L165: Inget nytt.
Lutande Tall: Triidet iir nu f?illt, iterstir atttabort riset.
Undenhillsplan lekparker: Inget nytt.
Is gingviig: Inget nytt.
Fiberanslutning Blflsippevii gen 7 z Inget nytt.
Nya triid: Inget nytt.
Byte av pollareo ta bort iivergingsstiille: Inget nytt.
Belysning Niiset: Markus tar fram en offert pi detta.
Fiber Dalstugan: Inget nytt.
Synpunkter pi sniiriijning: Inget nytt.
Stadgeiindring: Inget nytt.
Montera Eluttag: Markus har tillsammans med entreprendr titta pi en
ldsning ftjr detta.
Diliga griisytor: Inget nytt.
Avstyckning Hemmesta LL:235: Michael har mailat ftrslag pi siffror
som kan komma att sti i ett avtal. Frirvaltaren av fdreningen har tackat
for informationen och ska prata med ovriga. IV{ichael h<ir sig ftir om de
fattat nigot beslut.
Sntirdjning gingviigen Blisippeviigen llemmesta Dalviil3: Inget nytt.
Presentera underhillsplanen: Finns nu pi hemsidan, ?irendet stiings.
Vinterunderhill gingviigar: Det har nu passerat 2 vintrar och
bedcimningen ar att det bara iir den lilla backen mellan Tranbiirsviigen
och Smultronviigen som vi har problem med sn<j och halkbekiimpning.
Arendet stiings och iirende 18:05:378 cippnas 6ter upp.
Borttagen lampa Ll24 Hemmesta All6viig: Ny armatur ilr nu uppsatt,
iterstar att gora ersiittningsanspr6k till Vattenfall.
Namn pi hemsidan GDPR: Inget nytt.
Ompriivningsfiirriittning: Michael har kallat till mrite i gruppen.
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20:03:47t5

20:03.477
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Undenhflllsplan: Underh6llsplanen 2ir nu uppdaterud och signerad,
Zirendet stiings.
VA-ledning Parkviigen: Vi har haft ett ftirsta m<ite med Lantmiiteriet,
kommunen har utOkat omr6det som man vill s0ka ledningsrZitt fdr.
Lantmtiteriet Aterkommer med ny beriikning av liingden.
Omrfldet kring containrarna: Inget nytt.
Oversvf,mning Backviigen-Hemmesta Dalviig: Markus har varit i
kontakt med Viirmdd kommuns VA-chef ftir attfhtill ett mcite
angiende detta och viintar svar.
Fiber Blisippeviigen: Inget nytt.
Fiber Hemmesta Dalviig 2B: Vi har nu erhillit betalningenisamt ett
signerat ar,tal. Markus kontrollerar iterstiillningen av marken och ber
a! de ny planterade granarna flyttas frin platsen.
Atgiirdsvalsstudie v dg 222 1274 : Inget nytt.
Triidfiillning Akerbiirsviigen 1 7: Inget nytt.
Triidfiillning Hemmesta Dalviig 58: Inget nytt.
Informationsbrev: Inget nytt.
Triidfiillning Vitsippeviigen 31: Inget nytt.
Toppning tallar: Inget nytt.
Snir Vitsippeviigen l5-l7z Inget nytt.
Parkering i utskick: Inget nytt.
Sliper och trappa Backviigen: Inget nytt.
Vattensamling smultronviigen: Inget nytt.
Besvara 2020-323 viiggupp: Arendet bedrims besvarat av <lagens mail
frin Fredrik. iirendet stiings.
Ny elledning Parkviigen 1"6: Arbetet beddms som avslutat och inga
skador finns fcir tillftillet.
Sjuka triid Bygdeviigen: Inget nytt.
Triidf;illning Vitsippeviigen: Triidet tir nu f;illt, Aterstar att tabort
riset.
Besvara 2020-366 AVS, avstyckningar, FSK: Markus skriver
sammanstiillning och meddelar Brevskrivaren niir det finns p6
hemsidan.
Pikiirt brunnslock: Inget nytt.
Godkiinna uppdragsavtal och villkor frin revisor: Inget nytt.
Fiber tranbiir och Blflsippeviigen: Inget nytt.
Vatten Kvarnviigen: Inget nytt.
Refug centru^m: Inget nytt.
Summering AVS till hemsidan: Inget nytt.
Staket Vitsippeviigen: Inga nya skador finns pi staketet efter
iretssnor<ijning. Vi ftirsdker lrtgarda detta under sommaren.
Dubbla mailadresser pi hemsidan: Hernsidan iir nu uppdaterad med
detta, iirendet stiings.
Backup hemsida: Den automatisk backup av hemsidan ska nu fungera.,
iirendet stiings.
Konvertering miitdata: Inget nytt.
Aterbetalning viigavgift: viigavgiften Zir nu &terbetald, 2irendet stiings.
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10. Hemsidan
a, Inget

12. Niista miite
a. 2021
b. 2021

13. Miitets avs nde

att ta upp.

Vir
fram.

s styrelsen@hemmesta-svf.se strular tidvis, tidvis kommer mail inte
felmeddelanden skickas och det bara mycket sporadiskt sk"ett lZimnas

det u Frtgiild.
b. F finns att uteliimna de iirenden som innehfiller "inget nytt" detta ft)r att

underl liisningen av protokollen. Markus beddmer arbetsinsatsen av detta
och utar om detta ar mdjligt. DA detta skulle <ika risken ft)r att ertt iirende
tappas bort samt att <ikar tidsitgangen ftir skrivningen av protokollen kommer
dessa ligga kvar i protokollen.

Dokument: Styrelseprotokoll 20 l2l :06

5-03 1 9:00 Styrelsemcite
5-08 10:00 sttiddag (Styrelsen samlas 9:30)

tackade samtliga deltagare lor visat intresse och avslutadle motet.

ollet Justeras

Ma
Sel

Aggefld.rs
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