
Hem**S

Niirvarande:
Rasmussen, Roel

Miitesdatum:2021 5-03

1. Miitets 6ppn
Ord

2. Val av m
Ord

202

Dokumentnummer
HSVF-000362

3. Val av m re
Markus Aggefors.

4. Godkiinn av fiiredragningslista
Mdtet utade godkiinna foredragningslistan.

5. Inkomna s elser
202r-tt1 ivaren onskar en skylt som informerar om att det 2ir en viltrdplan

parkeringsftirbud vid viindplanen pi Slanbrirsviigen. Markus och
Tor
kol
bes;

pa

ti och efterfrigat ftirslag pi tid fdr detta.

y har svarat (2021-127 och202I-132) att vi kommer ta upp detta pi
ande styrelsemote och iiven efterfrigat mer information. Slryrelsien

att Markus siitter upp en ny skylt (viindplats, parkeringsfbrbud)
infarten till nr 8 och pratar iiven med nlirliggande fastigheter. Nytt

21:07:549.
2021-ll2 Tr<: som ytterligare ftirtydligar <inskemilen om fdriindringa.:r av tr:afikerr

viigen. Inkluderar iiven en inbjudan till mdte p6 plats ft)r att titta pi
prc) lemet. Fredrik har svarat (202I-II3) att vi giirna kommer fti$i och

2021-114 Fe gatubelysning Backvligen3T, Markus har tackat fdr
infi nen(2021-ll7).

202t-rt5 F agpe tider fdr mdte angiende trafiken pi Parkvtigen (se tidigare mail
-II2 ovan). Fredrik har meddelat (202l-116) att vi accepterar ett av
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2021-119 Bre ivaren meddelar att tidigare felanmiild lampa lyste en korl stu:rd
den Ster slocknade. Markus har meddelat (202I-120) att det iir vanligt
blir sA niir de rir pi veig att gh s<jnder helt och att lampan kommer
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2021-r21 varna menar att det iir dubbelmoral av styrelsen att ftrbjudaL
rafik for betalande medlemmar pi Vitsippevdgen och

btirsviigen med hiinvisning till trafikmiingden. Detta di men sarntidigt
Overvakar det parkeringsfcirbud som finns vid vtindplanen. lVlarkus

pi detta att det rir tillitet flor alla att kdra in pi Tranbiirsviirgen och
ippeviigen di man har iirenden till fastigheter liings denna,riig. Samt att
r till oss problemen med parkering pA vitsippans viindplan. Nytt iirende

:07:550.
202r-t23 fastighetsligare som s6lt sin fastighet undrar vad som menas med att

igheten ing6r i 2 samftilligheter samt hur man siiger upp desisa. Michae.t
efterfrflgat (202I-I25) fcirtydligande av vad frigan giiller. Inget svar har
u inkommit.

202t-126 vskrivaren har flera synpunkter pi den pigiende sandsopningen. Onskiar
storre maskin som kan sdra detta snabbare och som dammar mindre.

a

V r gors detta under piskhelgen niir minga iir lediga? Brevskrivaren iir
n orolig fcir att stenar som blir kvar pA griisytorna senare karn skapa

kott och i viirsta fall personskador i samband med griiskliglning.
vskrivaren ska iiven kiinna till entreprenorer som genomfrir sopning av

. Markus har svarat (2021-128) att det ar vttr entreprencir srom viiljer typ
maskin och att vi inte styr val av tid fdr sopningen mer iin a1t den ska

genomftird senast den 1 maj. Har iiven meddelat att vi 6ter: tar upp
om stenskott med de som klipper vira griisytor samt atth.angiima fir
la ytterligare entreprendrer.

2021-129 B skrivaren undrar om datum for sopning av gator och stiiddag. Tommy
meddelat (202I-I30) att datum fdr stiiddagen iir den 8 maj och att
ning av gatorna ska vara genomft)rt senast den 1 maj.

2021-r31 att man inte accepterar vdrt fdrslag pi andelstal for
igheterna pi Parkviigen 9. Man baserar detta beslut phatt rrurn vid

med Lantmiiteriet fatt informationen att man vid fdrriitlninsen tasit
d fdr mojligheten attbyggaparhus med attefallshus. Michaerl har svarat
2l-136) attLarttmataren i korrespondensen med oss inte alls haft klart
sig hur byggnationen skulle komma att se ut och 2iven erdudlit sig skicl<a

kopior av korrespondensen. Bifogat svaret finns iiven en lrltnk till den
som studeratfrhgan med andelstal ftir attefallshus.

Tr
in
SV

VJ

vi
21

2021-t33

2021-t35

Fr
pl
Br
til

ntir stiiddagen iir planerad, Markus har svarat (2021-134) att denna iir
till den 8 maj.

skrivaren vill att styrelsen i kommande protokoll ordagranrl refererar
skrivelse 202I-057 dA man anser att styrelsens tolkning (se protokoll
i-05) latt kan feltolkas samt att liisarna inte fick all information. Man

I iiven att styrelsen i kommande protokoll redogdr ftir hur til.ldelning av
lstal kan ske vilket man iiven ger exempel pi hur det kan g;ir till. Markus

lar att styrelsens protokoll framflor allt ar till fdr styrelsens arbete och
ska ses som fullvtirdie information till t.ex. medlemmar. I rorotolkollen

endast en mycket kort sammanfattning av inkomna skri.yelser ftir att
relsen ska kunna skdta siu fortsatta arbete. Markus meddelar
,vskrivaren, dA detta iir samma brevskrivare som for 2021-12.1 tas detta

i iirende 2I:07:550.
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2021-138 Brevskrivarna <inskar att vi 6ter cippnar upp Vitsippeviigen och
Tranblirsviigen fdr boende inom Hemmesta Scidra Viigftirening. Detta fcir artt

6ka trafikstikerheten fdr barnen som ska till Hemmesta skolan, d6 de kan bli
avsliippta i ntirheten av skolan och slipper passera andra trafikerade vagar
genom omr6det. Styrelsen ser inte att trafiksiikerheten skulle cika i omr6del;
om fler med bil skulle transportera sina bam inom omridet till llemrnesta
skolan i stiillet ftjr att promenera./cykla. Markus meddelar brevskrivaren, dii
detta iir salnma brevskrivare som for 2021-121 tas detta med i iirende
2l:07:550.

2021-I4l Felanmiilan av sandl8dan i lekparken Backviigen. Markus har meddelat
(2021-142) att vi tar oss ftirbi och tittar pi detta.

202I-146 IVlarkiigaren till Hemmesta 10:315 gdr ej ansprak pi det virke som qppstir
vid eventuell ftillning av triiden i iirende 20:10:516 och2l:02528. Nleddelrar
iiven ny mail-adress. Markus har tackat ftlr det snabba svaret och meddelat
att vi uppd aterar mail-adress en (2021 -I 48).

202I-151 Fr6ga om vi ar markagare pi platsen for den nya belysningen vid niir;et.
Nllarkus har meddelat (202I-168) att Vrirmdo kommun iiger maken och vi
forvaltar den.

202I-I54lVleddelande fr6n ftjrvaltaren i 2irende 19:09:458 att de mouagit virt tidigare
mail (2021-153) men vill prata med expert innan de 6terkommer'. Michael
har tackat for svar samt skickat 6ver vir tidigare konversation rned
Lantmlitare n (202 I - I 5 5).

202I-156 Brevskrivaren vill ta ner triid utanfcjr fastighetsgriinsen, Markusihar
m.eddelat (202I-I58) att han kommer ftrbi och tittar ph detta. lrtrWt iirende
Oppnas for detta 2I:07:551.

202I-16I Brevskrivaren undrar vadD2-I Pibjuden k<jrbana iir som finns rned in virt:
ma;,.l (2021-160) som listar de delar som skadats vid en pakdming. IVlikael
har meddelat (2021-162) att detta iir viigmiirket med en vit pil p,dr blibotten.
Detta giiller tirende 2l:06:547. Markus efterfr6gar en offert p6 br:rdrcla
produkter.

202I-163 friga hur det gar med Zirende 20:10:5 16 samt om det iir mdjligt aLtt klippa ner
buskarna under stiiddagen. Markus har meddelat (2021-164) atl:"'vi mr frtt
svar frin fastighetsiigaren rdrande virke samt att vi kommer ta rrpp fi'6gan
om buskama p& kommande styrelsemcite. Styrelsen beslutar atltaner
berdrda buskar under stiiddagen Michael tar med sig detta till siitt ornnide.
Markus skriver granneintyg och liimnar over.

202I-165 Brevskrivaren undrar om v?igftireningen har nigot att siiga till orn gdllande
pig5.ende byggnation vid Hemmesta g6rd. Tommy har meddelaut (2021-16(l)
att vi idag inte fatt nigon information om detta men kommer kontakta
fa.stighetsiigaren.

202I-167 Brevskrivaren som tidigare kdrt pi en skylt i omridet meddelar att han vill
ta kostnaden sjiilv och inte ghviafdrstikringsbolaget. A,rende 2I:06:ij47.

2021-169 Offert ny lampa vid Niiset tirende 19:02:406. Styrelsen beslutar anta offerten
underfdrutsiittning att kostnaden kan uppsti under kommande
verksamhetsir, Markus meddelar entrepren<iren.
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202I-I70 Beslut ang6ende adressnumrering av Hemmesta 10:84. Vi har erhillit
Centrumviigen25 for platsen dar vhra containrar stdr. Markus sii.tter upp
brevlida samt meddelar posten. Michael kontrollerar n?ir var box bcir sigasi
upp ftlr att inte behdva betala onddigt ltinge ftir denna. Markus uppdiaterar
samfiillighetsregistret, REV samt gdr en adressiindring med till.hdrande
eftersiindning niir brevlAda och posten tir informerade. Nytt iirende
2l:01:555.

2021-172 Brev skrivaren har sett att det sitter awerkningsband pi ett antal trad i
gr:dnomridet bakom Parkviigen 15 och undrar vad som itr ph glmg.Markus
har svarat (2021-173) att det iir en fastighetsiigare som dnskar fhlla d,essa

triid och beskrivit hur fcirfarandet kommer se ut. Detta giiller ?irende
20:10:516.

202I-I76 Meddelande att entreprendr iterkommer under morgondagen angierLde den
trasig brunnen pi Hemmesta Dalviig.

202I-I77 Brevskrivaren undrar om styrelsen brukar meddela sista dag ftrr inliirmning
av motion samt vilket datum senast ska inliimnas detta ir. Micturel har
mLeddelat (2021-178) att styrelsen ej brukar meddela detta och all datumet
styrs av vira stadgar som finns pi hemsidan. Han har iiven angett att sista
dag fcir inliimnande av motion ?ir den sista augusti.

6. Ekonomiskl rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: I52 876,821<r
Ittrordea Sparkonto: 816,25 l{x
Collector: 865 612,39 kr (upplupenfintaI994,461<r)
Ivlarginalen: 961 598,91 la (upplupen rZinta | 767,761tr)
Itesurs Bank: 854 736.72kr
Obetalda skulder: Ca. 31 500 kr

b. SarnLtliga viigavgifter 2ir nu betalda.

7. Viigfogdens rapport
a. I 8 lampor iir nu utbytta var av en byttes aven 2020-07-25, vi bevakar denna liite extra

for att se om det 5r mer dnbara lampan som brikar.
b. Besk.urit tr?id for atthiila viigen fri samt fnrb?itha belysningen.
c. Asfalterat i centrum.
d. RepeLrerat skylt efter pikorning korsningen Centrumviigen-Hemmesta D)alviig.
e. RepeLrerat skylt Hemmesta Dalv?ig I efter p6k6rning.
f. Trasigt m6l Vitsippeparken, beslut tas att ta bort dessa mil under stiiddagen.
g. St?ingt av DB023 efter att gallret har flyttat sig ur l2ige ett flertal ginger, har iiven

efterfrigat service p6 detta (2021-150). Nytt iirende 27:07:553.
h. Lagat sandlidan lekparken Backviigen.
i. Repzrrerat skylt Hemmesta Dalviig I efter pikdrning (samma skylt som ovan en ginl;

till).
j. Viigsyn pigir. I samband med irets vdgsyn har ytterligare 1 dagvattenbmnn trittat som

bor bytas samt att asfalt saknas pi en bit av viigkanten i korsningen Vitsippevdgen-
Vitsippegriind, Styrelsen beslutar uppdra it Markus att kopa in reparation av detta
tillsammans med iirende 18:07:383, 18:09:404 och27:07:552tlllett belopp a,ir upp till
60 tkr.

Dokumentnummer Version Datum Status Sida
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k. Virt lager av skyltar, rcir och klammer borjar ta slut. styrelsen beslutar aLtt k6pra in nytt,
Markus kdper in detta flor maximalt viirde av 60 tkr, nytt iirende 2l:07:554.

8. Nya iirendon
a. Padelbanor: Tommy har pratat med markdgaren som bekriiftat att det ska byggas 2

padelbanor. Tommy iterkommer till markdgaren och efterfrigar en uppskattning av
kommande trafik for att pibdrja arbetet med ett avtal for den 6kade trafrLken. litt nytt
2irende (21:07:556) oppnas ft)r detta.

b. Det uppstir en vattensamling pi iingen l6ngs Hemmesta Dalviig efter korsningen merd
Backviigen. Ett nytt drende (21:07:557) dppnas for att tiltapilen l6sninl; for dletta
Markus ansvara.r for detta.

9. Arendeloggen
14:02:012 Bullerplanket: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
I 4:08:097 Fiirskolornas andelstal: Inget nytt.
15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Offertftrfrigan skickad till Nola.
15: 1 1 :200 Reline av dagvattenledning: Inget nytt.
16:03:.219 Dagvattenledning Mellanviigen: Inget nytt.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02'285 Riij nin g sly Mellanviigen-Dalviigen : Inget nytt.
17:04:307 Byte elskflp Backviigen: Vi har besiktigat lagningarna de iir inrle bra

men bedcims som godtagbara. Styrelsen beslutar acceptera llagningarna
och uppdra 6t Michael att driva in betalningen.

17:04:311 Fiirriittning avstyckning: Michael har skickat (2021-152) en f?6ga om
hrn planema ftr fastighetema ser ut samt ett ft)rslag pi andelstal 2 for
det2bebyggda fastighetema och 1 frir den pibdrjade. Inget svar har
inkommit.

17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
Il:04.316 Lutande stolpe L165: Inget nytt.
18:04:3t55 Lutande Tall: Inget nytt.
18:05:3'77 Underhillsplan lekparker: Inget nytt.
18:05:3'l8 Is gingviig: Inget nytt.
18:07:383 Fiberanslutning Blisippeviigen 7: Di det ar mhnga ir sedan detta

genomfdrdes beslutar styrelsen Fftgar.da detta i samband mr:rJ anr:lra
arbeten i omridet, Markus best?iller.

18:07:386 Nya triid: Inget nytt.
18:09:404 Byte av pollare, ta bort iivergingsstiille: Friga skickad till

entreprend,r om de kan mila de kvarvarande linjerna. Styrelsen beslutar
att Markus bestiiller.

19:02:406 Belysning Niiset: Vi har nu fitt en offert pi en belysning, styrelsen
beslutar anta offerten. Markus meddelar entreprendren.

19:04:410 Fiber Dalstugan: Det iterstitr nhgrahdgar efter fibernedliiggnirngen i
dvrigt ser iterstiillningen ok ut. Markus L<iser ser till attfl'.yttaundan
hrigen.

19:05:415 Synpunkter pi sniiriijning: Inget nytt.
19 :05 :416 Stadgeiindring: Inget nytt.
19:07 4'20 Montera Eluttag: Inget nytt.
19 08 4'25 Diliga griisytor: Inget nytt.
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19:09:458

20:02:462
2002:464
20:02:466

20:02:469
20:03 4"/5

20:03:477
20:04:480
20:04.4BI

20:05 483
20:06:490
20:07:493
20:07:494
20:09:508

20:09:513
20: 10:515
20: 10:5 16

20:10520
20:Il:521
20:ll:522
20:Il:525
2I:02:527
2I:02:528

2I:02:529

2I:02:532
2I:02533
2l:02:534
21:02:535
2I:03:536
2I:03:537
2l:04:539
2I:04:540

2I:05:543

Avstyckning Hemmesta 11:235: Efter att vi liimnat civer virt ftrslag
pi andelstal till fastigheterna pi tidigare Hemmesta 11:235 har
fastighetsiigama ej accepterat detta. Michael har fdrklarat llrakgru:rden
till vdrt forslag och iiven skickat 6ver v6r tidigare korresponLdens med
Lantmiiteriet. Michael fortsiitter diskussionen med fastighotsiigarrna och
nir vi ej en <iverenskommelse tar vi med detta i kommande ftindttning.
Sniiriij ning gingviigen Blisippeviigen Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
Presentera underhillsplanen: Finns nu pi hemsidan, iire.ndet stiings.
Borttagen lampa Ll24 Hemmesta All6viig: Faktura erhdllen (202I-
106) och skadeansprik iir inskickat till Vattenfall (2021-15'l).
Namn pi hemsidan GDPR: Inget nytt.
Ompriivningsfiirriittning: Vi har nu haft ytterligare motenLi
ftirriittningsgruppen och viintar svar pi frigor fran REV och
kommunen.
VA-ledning Parkviigen: Inget nytt.
Omridet kring containrarna: Inget nytt.
Oversviimning Backviigen-Hemmesta Dalviig: Piminnelse sk.ickad
(202I-144) till Vrirmdct kommun och vi viintar svar.
Fiber Blflsippeviigen: Inget nytt.
Fiber Hemmesta Dalviig 2B: Inget nytt.
Atgerdsvalsstudie v iig 222/274: Inget nytt.
Triidf?illning Akerbiirsviigen 17: Inget nytt.
Triidf?illning Hemm esta Dalviig 58 : Beslutsbesked HSVIF-0003 60
6verl2imnat iirendet stiing s.

Informationsbrev : Inget nytt.
Triidl?illning Vitsippeviigen 3 I : Inget nytt.
Toppning tallar: Fastighetsiigaren har nu meddelat att hon inte gdr
ansprik pi virket. Beslut tas iiven att vi under stiiddagen tar ner
buskama.
Snir Vitsippeviigen 15-17: Inget nytt.
Parkering i utskick: Inget nytt.
Sliper och trappa Backviigen: Inget nytt.
Vattensamling smultronviigen: Inget nytt.
Ny elledning Parkviigen 16: Aterstiillningen ser bra ut, iirendet stiings.
Sjuka triid Bygdeviigen: Fastighetsiigaren har nu meddelilt att hon inte
gdr anspr6k pi virket. Markus kontaktar triidftillare for att 1la ner triiden.
Triidfiillning Vitsippeviigen: Triidet iir nu ftillt, iterstir atttabort
riset.
Besvara 2020-366 AVS, avstyckningan, FSK: Inget nytt.
Pikiirt brunnslock: Inget nytt.
Godkiinna uppdragsavtal och villkor frin revisor: Inget nytt.
Fiber tranbiir och Blisippeviigen: Inget nytt.
Vatten Kvarnviigen: Inget nytt.
Refug centrum: Ny skyllt iir nu uppsatt, 2irendet stiings.
Summering AVS till hemsidan: Inget nytt.
Staket Vitsippeviigen: Markus tar fram ftirslag p6 stenar och trAd i
stiillet ftir staketet.
Konvertering miitdata: Inget nytt.
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2l:06:545 Sopning av gator: Sopningen iir nu genomfiird, iirendet stiings.
2I:06:546 Trafiken pfl Parkviigen: Mdte har genomftirts med boencb i bcirjan av

Parkviigen rdrande trafiken pi Parkvrigen. Nigra frirslag som
diskuterades var:

1. Skylta upp med rekommenderad hastighet max 20krnA.
2. Dela upp viigen si hiilften av fastigheterna anvtindor den ostra

utfarten och civriga den viistra.
3. Enkelrikta viigen.
4. Ytterligare gupp.
5. Hinder vid sidan av viigen.

Styrelsen beslutar attlagga lappar i brevlidorna liings Parkviigerr med
olika alternativ for attfhin synpunkter kring detta.

2I:06:547 Pikiird stolpe Hemmesta Dalviig-Centrum viigen: Efter en liirngre
mailviixling har det nu framkommit att fordonsfdraren vill betala
kostnaden fdr reparationen sjiilv. Markus tar frarn en offert pi delarna
och Michael fakturerar.

21:06:548 Stiiddagen 2021: Lars-Gunnar kdper in korv och fika, Marl<us kdper iLn

plankor till staket och soppisar samt skriver ner att gdra listor till
respektive grupp och bestiiller hiimtning av ris.

10. Hemsidan
a. Ingert fanns att ta upp.

11. Ovriga frflgor
a. Frirslag finns att styrelsen skulle starta upp en egen Facebook-grupp som

korrqplement till hemsidan for att snabbare kunna ni ut med information,
styrelsen beslutar att inte starta upp detta i nuliiget.

12. Niista miite
a. 202I-05-0810:00 stiiddag (Styrelsen samlas 9:30)
b. 2021-06-07 19:00 Styrelsemote

i3. Miitets avslutande
Ordforande tackade samtliga deltagare frir visat intresse och avslutadle m,otet.

Vid protokollet Justeras

Markus Aggefois
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