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Protokoll frin Styrelsemote

Hemmesta Sod ra Vagforening
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Markus Aggefors, Fredrik Axelsson, Michael Axelsson, Lars-Gunnar Axelsson
och Tommy Ahlsved

Miitesdaiu m: 2021 -06-07

1. Miitets iippnande
Ordforande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

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

3. Val av miitessekreterare
Mdtet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
Mcitet be slutade go dkiinna fciredragningsli stan.

5. Inkomna
202r-r79

2021-t80

2021-182

2021-r84

2021-1 88

202r-t90

skrivelser
Brevskrivaren meddelar de iimnar flytta, Michael har tackat ftir
informationen (202 1 -1 8 1 ).
Meddelande att vi kommer bli kontaktade angiende offert och utftirande
giillande iirende 2l :07 :5 53 (dagvattenbrunn Hemmesta Dalviig).
Friga niir vi flyttar bort rishrigen i tirende 2I:02:529, Markus har meddelat
(2021-183) att dettaplaneras ske i samband med st[ddagen.
Friga om vi varit ft)rbi och titta pi de aktuella triiden i iirende 2I:07l.55I.
Markus har meddelat (202I-187) attvi varit fcirbi och tiuat men inte fiffitag
pi fastighetstigaren.
Svar pi 202I-178 (Michaels svar pi niir motioner ska vara inliimnade),
Brevskrivaren ftireslAr att styrelsen gcir ett blogginldgg pi hemsidan i
Itimplig tid innan sista dag for inliimning av motioner. Brevskrivaren undrar
2iven om styrelsen iimnar ange vad respektive inkommen motion rdr i den
kallelse som delas ut i brevlAdorna. Michael har svarat (202I-189) att det ar
mojligt gor blogginliigg samt att ilIahandlingar inftir stiimman publiceras
pi vir hemsida. Styrelsen beslutar ta med information om sista dag for
motioner i kommande sommarbrev.
Svar pi Michaels svar 2021-189 ovan. Brevskrivaren undrar om vi kommer
gora blogginliigg eller ej infrir varje stiimma samt onskar att vi anger varje
enskild motion i den kallelse som delas ut i brevlAdorna. Michael har svarat
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(202I-l9I) att styrelsen beslutar senare vad som kommer med i utskick och
att forslagen iir noterade. Styrelsen beslutar att man i den utdelade kallelsen
tar med timnet fcir motioner och framstiillningar medan de fullstiindiga
dokumenten gcirs tillgtingliga p6 hemsidan.

202I-I92 Svar p6 Michaels svar 2021-190 ovan. Ytterligare motiveringar och
synpunkter kring information om sista datum ftjr inldmning av motion samt
utformning av kallelse. Brevskrivaren dnskar iiven kontaktinformation till
vdr revisor. Michael har svarat (2021-193) att vilka utskick som styrelsen
gor avg<ir styrelsen och kan vara beroende pi vilken tid och plats som finns
till fdrfogande, samt att vi med detta ser denna friga som avslutad.

202I-194 Svar pi Michaels svar 2021-193 ovan. Brevskrivaren piminner om
kontaktuppgifter till foreningens revisor. Michael har meddelat (2021-195)
revisorernas uppgift ar attgoraen oberoende granskning av styrelsens arbete
baserat pi de dokument som de begiir in fran styrelsen och att det normalt
inte finns anledning till kontakt med enskilda medlemmar. Michael noterar
iiven att en av vira revisorer iir auktoriserad.

202I-I98 Felanmiilan av lcisa kablar i stolpe vid Parkviigen 11A. Markus har meddelat
(2021-199) att vi kommer forbi och tittar.

2021-200 Bild pi de losa kablarna vid Parkviigen 11A, Markus har meddelat (2021-
20I) att vi ktinner till detta och planerar irtgarda det i samband med
kommande utbyte av lampor troligen under augusti.

2021-202 Felanmiilan av plitrester fran gammal viigtrumma under grusviigen mot
Hemmesta gdrd. Markus har tackat frir informationen och meddelat (202I-
203) att vi tar oss forbi och tittar.

202I-205 Den nybildade bostadsriittsft)reningen pi Parkviigen 9 meddelar att de nu
pratat med sin advokat och foreslir att andelstalen ska hrijas till 1,5 per
fastighet. Styrelsen beslutar att Michael svarar att vi ej kan acceptera detta
di det ligger l6ngt under vad som kan ses som normalt. Vi air fortsatt <ippna
ftjr en tiverenskommelses men om detta ej kan triiffas innan planerad
ft)rriittning tas detta med i den.

2021-206 Brevskrivaren tackar ftr stiiddagen som bide ger ett vackrare och
hemtrevligare omride samt att det iir ett fint tillf?ille atttriiffa grannar och
skapa en gemenskap och bra stiimning. Markus har tackat (202I-I10) fdr
6terkopplingen.

2021-208 Brevskrivaren undrar om inkommen skrivelse202l-l2l har tagits upp pa
senaste styrelsemdtet. Det konstateras iiven att det fortsatt iir mycket
parkering p6 Vitsippeviigens vZindplan. Man undrar iiven om det vore
mdjligt att gora sarnma insatts pi Vitsippevligen som man gjort i iirende
19:05414 grillande Bygdeviigen. Markus har svarat (2021-211) au vi alltid
tar upp inkomna skrivelser pi vira styrelsemciten. Rdrande iirende
19:06:414 si var det en punktinsats men att vi kommer ta upp frigan pi
kommande styrelsem6te. Styrelsen beslutar att detta med en onskan attman
undviker parkera pi vira viindplaner i sommarbrevet.

202I-209 Brevskrivaren undrar om inkommen skrivelse202I-I38 har tagits upp pa
senaste styrelsemdtet. Di detta iir samma brevskrivare som i2021-208 ovarr
s6 ses detta besvarat av vfrt svar 202I-211.
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2021-213 Brevskrivaren meddelar att hon silt sin fastighet och undrar vilken
information vi behciver. Michael tackat (2021-214) fdr informationen och
meddelat att detta ska si automatiskt.

2021-2Il Onskemil om att fi plirtera en klotpil pi grdnomr6det bredvid Mellanviigen
21. Markus har meddelat (2021-220) att vi tar upp detta pi kommande
styrelsemdte. Styrelsen beslutar efter omrristning att ej medge detta di vi
vill ffi till en enh2illig miljd i omridet.

202I-2I8 Brevskrivaren vill attvitar upp frigan kring hiistskit som liimnas kvar pi
gatorna med hastiigarna och menar att det bcir plocka upp efter sig pi samma
siitt som hundiigare. Markus har meddelat(202I-2I9) att det tir den lokala
ordningsstadgan som kriiver att man plockar upp efter en hund. Samt att
detta ej iir reglerat niir det giiller hiistar men att vi kommer ta upp det pi
kommande styrelsem<ite. Styrelsen diskuterar saken och beslutar liimna det
utan Atgard.

202I-221Brevskrivaren har frigor kring vdrt iirende l4:02:0I2 och hur vArt
bullerplank kom till. Markus har meddelat(202l-224) att Varmdd kommun
upplort bullerplanket i samband med attmananlade en ny avloppsledning
Itings Skiirgirdsviigen och erbjudit ett samtal kring detta. Markus har efter
detta iiven pratat med brevskrivaren.

2021-222 Onskem6l om att fi ta ner ett antal aspar utanftir tomtgriinsen. Markus har
svarat (2021-223) att vi kommer forbi och tittar. Nytt iirende 21:08:558.

2021-228 VAr revisor meddelar att han garnamottar protokollen tillsammans med
<ivri ga riikenskapshandlingar.

2021-230 Villande i Ztrende 2l:07:552 meddelar attman vill ta detta via Polisen och
riitten. Se vidare 2021-23I.

2021-231 Villande i lirende 2I:07552 meddelar attmanvill han vill se kvitto och inte
en offert <iver de delar som ersatts. Michael har frhgat (202I-234) om
villande med detta menar att vi ska ta detlavia ftjrsiikringsbolaget.

202I-232 Brevskrivaren av 202I-22I h<ir 6ter av sig med kompletterande friga om vi
har nigot dokument som styrker att bullerplanket inte har nigon koppling
till stenkross verksamheten. Markus har meddelat (202I-233) att det vi har
iir vArt avtal med kommunen som b<irjade gaIla2011-06-01. Efter attha
tittat i tidigare protokoll har vi iiven meddelat (2021-274) att vi kan se att
bullerplanket uppfordes under 2012 och att slutbesiktningen stir som genom
ftrd i protokollet fren20l2-08-2L

202t-235 Offert pA utbyte av riinsbrunn iirende 2I:07'553 samt ntir liggande brunn
som ocksi har ett ldst galler, handldggning av korsningen Vitsippevigen -
Vitsippegrtind och handkiggning i iirende 18:07:383. Markus har accepterat
offerten 2021-236.

2021-237 Fr6ga vart granneintyget ftjr iirende 21:08:558 har tagit viigen. Markus har
svarat (2021-238) atthankommer <iver med detta.

202I-239 Friga om fastighetsiigaren i Zirende 21:08:558 kan sliinga virke och grot pi
soptippen. Markus har meddelat (202I-240) att det normalt stir i
beslutsbrevet att man ska iterstiilla marken och att det iir upp till
frigestiillaren hur man hanterar virke och grot.

202I-241Forslag pt besiktningsprotokoll rcirande slutbesiktning efter schakt
Tranbiirsvii gen | 4, iirende 2l :02: 53 5 . Se vidare 2021 -290.
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2021-243 Brevskrivaren accepterar vtrt svar (202I-242 arcnde 2I:07:550) att
styrelsens protokoll Zir interna och inte pi ett fullstrindigt siitt informerar om
innehillet i inkomna skrivelser och hoppas iiven i framtiden ffi framf<ira
frigor kring protokollen. Brevskrivaren ftir iiven fram vikten av att man inte
parkerar pi viindplanen pA Vitsippeviigen. Man ftir iiven fram ett ftrslag att
infora motortrafikftirbud som ej h<jr till fastigheter inom omridet pi
samtliga gator, pA samma siitt som pA Vitsippeviigen och Tranbiirsvdgen.
Markus har meddelat (2021-244) foljande; Att vi alltid tar emot synpunkter
phvixa protokoll. Att vi anser att vi slutligt besvarat frigan kring
motortrafikftirbud pi Vitsippeviigen och Tranbiirsvligen men om <jnskemAl
finns sA triiffas vi giima fdr en diskussion. Att ftirslagetph att inftira
motortrafikfdrbud i hela omridet liknande det pi
Vitsippeviigen/Tranblirsviigen sA kommer den frigan tas upp pi kommande
styrelsemote. Se vidare inkommen skrivelse 202L-245.

2021-245 Ytterligare motiveringar frir att inft)ra motortrafikfcirbud inom hela
Hemmesta Scidras v?igomridet. G[llande tirende 2I:07:550, Markus har -
tackat fttr fdrtydligandet (202I-246) samt meddelat att vi tar upp ft)rslaget
pA virt kommande styrelsemote. Styrelsen beslutar att inte infcira detta di
den ej upplever att problemet si stort att det motiverar en sidan itgrird pA
ovriga vagar i omridet.

202I-248 Brevskrivaren i Zlrende 2I:07:550 undrar niir niista styrelsem<ite iir, Markus
har meddelat (2021-249) attvttrt niista styrelsem<jte preliminiirt iir planerat
tiII202I-06-07.

2021-250 Brevskrivaren vill bli kontaktad angiende parkering pi Lingonvligen.
Markus har meddelat (202I-259) atthantar sig ftjrbi under veckan. Markus
har varit i kontakt med brevskrivaren och tittat pA platsen. Brevskrivaren iir
framforallt orolig attbilar ska kOra igenom dennes hiick. Markus har
meddelat att det idag inte lir parkeringsforbud pi platsen. Styrelsen beslutar
oppna ett nytt iirende ftir att tittapil mdjlighetema att ariagga
parkeringsplatser i anslutning till viindplanen pA Lingonviigen. Markus
undersoker. Nytt iirende 2 1 :08:559.

202I-252 Vattenfall meddelar att man beviljar ersiittning pi hela beloppet for den
borttagna belysningspunkten i iirende 20 :02:466.

202I-253 Ftiraren i Zirende 2I:06547 framfdr atthanvill fi ett kvitto pi ersatta skyltar
samt att han vill polisanmiila och ta detta via tingsriitten fdr att avgdra
ansvarsfrigan. Foraren vill 2iven kontakta Transportstyrelsen. Michael har
meddelat (202I-254) att viigfdreningen nu tar detta via ftirsiikringsbolaget
och hiinvisar dit fcir eventuella frigor.

202I-255 Fciraren i iirende 2I:06:547 framfor att han kommer bestrida detta och
menar att det verkar som att styrelsen f<irs<iker fuska di vi skickat offert
istiillet for kvitto, Michael har (2021-256) 6ter hiinvisat till
ft)rsiikringsbolaget samt meddelat att vi ftir att spara tid skickat offerten
istiillet for kvitto vilket kommer senare.

202I -25 8 Fakturaspecifikation byte dagvattenbrunnar Hemmesta Dalviig samt
asfaltering korsningen Vitsippeviigen - Vitsippegriind. Markus har
muntligen accepterat detta.
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2021-260 Fdraren i iirende 2l:06:547 undrar niir han kan komma fdrbi och hiimta de
trasiga skyltarna, Michael har meddelat (2021-261) att dessa nu tillfaller
fdrsiikringsbolaget.

202I-262 Fdraren i Zirende 2l:06:547 meddelar att det ar han som kommer betala allt.
Michael har (2021-263) lfier hiinvisat till ftirstikringsbolaget samt meddelat
att vi frin nu inte kommer svara pi mail och telefon gdllande detta.

202I-265 Foraren i iirende 2I:06:547 utrycker sig otrevligt mot vir kassrir. Styrelsen
beslutar att inte besvara detta mail.

202I-266 Brevskrivaren upplyser styrelsen om aff det iir problem med awattningen av
Bygdeviigen. BygdeviigenT har vatten pi stora delar av framsidan samt i
hiicken. Markus har meddelat (202I-267) atthantar sig ftjrbi och tittar ptt
detta. Brevskrivaren har senare bide muntligt och skriftligt (202I-27I)
avskrivit detta di han sett hur det ser ut ph andra stiillen i omridet efter det
kraftiga regnet. Styrelsen beslutar iindh att Markus undersdker om det iir
m<ljligt attplaceranyadagvattenbrunnar i detta omride nytt iirende
21:08:560.

2021-268 Bekriiftelse pi inskickad felanmiilan till Vrirmdd kommun av vattnet i
korsningen Hemmesta Dalviig - Backviigen.

202I-269 Brevskrivaren undrar vad som giiller ftir lingtidsparkering av avstiillda
fordon i omridet. Markus har meddelat (2021-273) att ftreningen brukar
arbeta ftjr att avstiillda fordon ej parkeras i omridet samt att man si l6ngt
mcijligt parkerar pi sin egen fastighet. Vad det giiller Lingonvtigen kiinner vi
till problemen med parkering samt att vi kommer ta upp dema friga pi
kommande styrelsemrite. Styrelsen konstaterar att husbilen nu ej finns kvar
pi platsen. Styrelsen beslutar iiven att detta tas med i iirende 21:08:559 fdr
att titta p6 moj ligheten att ar{agga parkeringsplatser vid viindplanen p6
Lingonviigen.

202I-270 fastighetsiigaren i iirende 17:04'311 meddelar att de ej accepterar vttrt
fcirslag om 2 som andelstal f<jr deras parhus. Styrelsen beslutar att Michael
svarar att vi stir kvar vid virt ftirslag och tar med detta i kommande
fonlittning om inget avtal har lyckats slutas innan ft)rriittningen.

2021-27I Avskrivning av oversv?imningen vid BygdevagenT. Markus har meddelat
(2021-272) att vi kommer ta upp frhgan om hur vi hanterar dagvatten pi
platsen pi kommande styrelsemote. Se beslut i inkommen skrivelse 202I-
266.

2021-275 Brevskrivaren undrar vem som ansvarar for att iterstiilla asfalten vid
Akerb2irsviigen24. Markus har meddelat (202I-276) att det iir Viirmdci
kommun och har 6ven sagt att vi kommer kontakta kommunen angiende
detta. Nytt Zlrende 21:08:561.

2021-279 Meddelande aff den nya armaturen vid niiset troligen kommer slittas upp
under hdsten.

2021-280 V6gsedlar frin borttransport av ris i samband med stiddagen.
2021-283 Brevskrivaren undrar niir mdtet pi Parkvrigen giillande iirende 2l:06:546 iir

eller om det redan varit. Det framfors iiven parkerings situationen inte kiinns
tillfredsttillande di parkering nu sker utanfdr brevskrivarens fastighet.
Markus har meddelat (202I-284) att mcitet redan genomftirts och att
styrelsen iimnar dela ut lappar till samtliga boende pi Parkv?igen fdr att fi in
synpunkter pfl olika ftirslag f6r att hanteratrafiken pi Parkviigen. Vad det

Dokumentnummer
HSVF-000364

Version Datum
1.0 21-07-03

02021 Hemmesta S0dra Viigforening

Status
Godkiint

Sida
s(10)



HemmeQtu
.Jvf

Dokument: Styrelseprotokoll 20/21 :08

g?iller parkeringsfrAgan kommer styrelsen ta upp denna pA kommande
styrelsemdte. Se vidare 2021-285.

2021 -28 5 ytterligare fdrtydligande av parkeringssituationen i skrivelse 2021 -283 .

Markus har tackat for ftirtydligandet (202I-286). Styrelsen beslutar ta med
parkeringsfrhgani kommande enkiit fdr att f6 in frirslag pi losningar och
synpunkter kring detta.

2021-290 Eltel meddelar att de tolkar vir fri.nvaro av svar som ett tyst godktinnande
av slutbesiktningen av schaktet vid Tranbtirsvtigen 14. Styrelsen beslutar att
Markus svarar och frigar varftjr inte det andra schaktet i samma iirende
(21:02:535) iir med i detta.

202I-291 Signerat grarureintyget iirende 21:08:558. Styrelsen beslutar att medge
traidfiillningen Markus skriver beslutsbrev och liimnar 6ver.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 118 198,77 kr
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
Collector: 865 612,39 kr (upplupenrdrfta2 492,491<r)

Marginalen: 961 598,91 kr(upplupenranta2274,90kr)
Resurs Bank: 854 736,72kr
Obetalda skulder: Ca. 60 000 kr

b. Inget ovrig fanns att ta upp rdrande ekonomin.

7. Viigfogdens rapport
a. Vad vi kiinner till idag fungerar samtliga lampor i omridet.
b. Skurit av vassa delar av trasig vdgtrumma vid grusvdgen upp mot Hemmesta Gird.

Trumman Zir sliten och tas med i protokollet fr&n 6rets vigsyn.
c. Sp?irrat av och rensat brunnar i samband med oversviimning vid Backviigen -

Hemmesta Dalvtis.

8. Nya iirenden
a. Muntligt forslag fr6n boende att placera en trafik-d vid korsningen Hemmesta Dalv5g

- Hallonviigen. Styrelsen iir positiv till forslaget och tar med det i kommande budget.
Nltt drende 2l:08:562.

b. Muntligt Onskemil om att ta ner ltterligare ett ddtt trad bakom Bl5sippeviigen2S.
Markus tittar pi triidet for senare beslut. Nytt 2irende 21:08:563.

c. Muntligt Onskemil om att roja i buskage/snir pi iingen bakom Blisippeviigen 12.
Markus tar sig fdrbi och pratar med frigestdllaren. Nytt drende 2l:08:564.

d. Det f<irekommer fortfarande lastbilsparkering i omridet detta har tidigare hanterats
under Zirende 20:03:472. Lars-Gunnar pratar 6ter med foraren for att hora sig for vad
planen iir och om vi ska titta pi en losning for detta. Nytt 2irende 21:08:565.

e. Arsmdte: Preliminiirt datum fdr Srets stiimma siitts till 2719.Flljande iirenden dppnas
for att bereda stdmman:
2l:08:566 Lokal for stdmman, Tommy
2l :08:5 67 Ordforande stdmman, Michael
21:08:568 Kallelse till stiimman, Markus
2l :08:569 Forvaltningsberdttelse, Tommy
21:08:570 Ekonomiskt underlag till st2imman, Michael
2l :08:57 1 Revision infor st?imman. Michael
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2l :08:57 2 Valberedningen, Tommy
2l:08:573 Hemsidan infdr st?imman, Roel

f. Flera trasiga soptunnor i omridet, Markus kdper in nya och byter ut. Nytt iirende
21:08:574.

9. Arendeloggen
14:02:012 Bullerplanket: Lars-Gunnar har pratat med kommunen som meddelat

att det ligger VA-ledningar pitplatsen f6r det saknade bullerplanket.
Lars-Gunnar pratar med Bygg och miljd ftir att se hur man kan hitta en
losning pi detta.

14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
14:08:092 Omliiggning avsmalningen i biirjan pi Hemmesta Dalviig: Arendet

har varit parkerat i viintan ph att garantitiden skulle gefi, besiktning
har nu genomforts utan anmiirkning beslut tas att stiinga iirendet.

14:08:097 Fiirskolornas andelstal: Michael har pratat med fdrskoloma och
forh<jrt sig om antal bam och personal samt hur fordelningen ser ut
mellan boende i omridet och ej.

15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Pris enligt samtal medNola 3 815 kr
exklusive moms och frakt. Markus undersciker marken och om det iir
mojligt montera cykelstiillet kdper han in och monterar.

15:11:200 Reline av dagvattenledning: Inget nytt.
I 6 :03 :2I9 Dagvattenledning Mellanviigen: Inget nytt.
16:05:226 Kupolbrunn piL iingen vid Dalstugan: Arendet har varit parkerat till

YT-21och cippnas 6ter upp ftir behandling. Vi har inte haft stora
oversviimningar sedan hil togs i brunnen. Platsen klarade iiven senaste
kraftiga regnet di korsningen vid Backviigen-Hemmesta Dalviig
oversviimmades. Michael frhgar de boende om hur de upplever
situationen.

16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02:285 Riijning sly Mellanviigen-Dalviigen: Inget nytt.
17:04:299 Fiber Blibiirsv?igen 6: Arendet har varit parkerat i viintan ph att

garantitiden ska l<ipa ut. Besiktning har nu genomforts utan
anmrirkning, iirendet stiings.

17:04:307 Byte elskflp Backviigen: Michael har efterfrigat erstittningen och
viintar svar.

17:04:311 Fiirriittning avstyckning: Michael har skickat over (2021-229) ett
ftirslag till andelstal (2 fcir bebyggda och 1 f<ir den obebyggda).
Fastighetsiigaren har avbcijt detta ftirslag 202I-270. Styrelsen beslutar
att Michael svarar att vi stir kvar vid virt fdrslag och tar med detta i
kommande fdrriittning om inget avtal har lyckats slutas iruran
ft)rriittningen.

17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
17:04:316 Lutande stolpe L165: Inget nytt.
17:08'346 Fiillning av triid i dike: Arendet har varit parkerat under vintem och

dppnas 6ter upp, Markus tar bort stubben.
18:04:365 Lutande Tall: Riset iir nu borffaget, iirendet sttings.
I8:0 5 :37 7 Underhillsplan lekparker: Inget nytt.
18:05:378 Is gingviig: Inget nytt.
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18:07:383

18:07:386
I8:09:404
19:02:406

19 04:410
19:05:415

19:05:416
19:07:420
19:08:425

19:09:458

20:02:462
20:02:466

20:02:469
20:03 475
20:03:477

20:04:480
20:04:481

20:05:483
20:06490

20:07:493
20:07:494

20:09:5T3

20: 10:5 15

20:10:516
20:10:520

20:II:521

Fib eranslutnin g Blisipp evii gen 7 : Offert inkommen for iterstiillning,
dock blev detta ej tttgardat. Entreprenciren kommer iterkomma senare
om nytt datum.
Nya triid: Inget nytt.
Byte av pollare, ta bort iivergingsstiille: Inget nytt.
Belysning Niiset: Markus har tackat ja till offerten202l-278 med
forbehillet att kostnaden kommer under efterfoljande verksamhets6r.
Entreprendren har meddelat (202I-279) att det troligen kommer utftiras
under hdsten.
Fiber Dalstugan: Inget nytt.
Synpunkter pfl sniiriijning: Inga utestiende punkter kvarstir iirendet
stiings.
Stadgeiindring: Inget nytt.
Montera Eluttag: Inget nytt.
Diliga griisytor: Vi saknar pengar avsatta fcir detta i 6rets budget si
detta skjuts till niista sommar. Michael tar med detta i budgetarbetet
infor kommande stiimma.
Avstycknin g Hem m esta L L : 235 : Fasti ghetsiigaren har liimnat frirslag
pi 1.5 som andelstal per fastighet detta ligger lingt under vad vi kan
anse som normalt ftir denna typ av bebyggelse varftir styrelsen avslir
ft)rslaget. Michael meddelar fastighetsiigarna.
Sniiriijning gingviigen Blisippeviigen Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
Borttagen lampa Ll24 Hemmesta All6viig: Vattenfall har muntligen
meddelat att de beviljar ersiittning pi hela beloppet ftir den borttagna
belysningspunkten och kommer siitta in pengamapivhrt konto. Pengar
har nu iiven satts in pi virt konto och iirendet stiings.
Namn pfl hemsidan GDPR: Inget nytt.
Ompriivningsftirriittning: Inget nytt.
VAledning Parkviigen: Str?ickan iir nu asfalterad, stodkanter saknas
dock.
Omrfldet kring containrarna: Inget nytt.
Oversviimnin g B ackvii gen-Hem m esta D alvii g : Felanmiil an inskickad
tiil Varmdd kommun 202 l -0 5 -27 (21 0 527 -KS B -HG3 9).
Fiber Blisippeviigen: Inget nytt.
Fiber Hemmesta Dalviig 28: Markus har pratat med fastighetsiigaren
och granama tir nu flyttade, iirendet st?ings.
Atgiirdsvalsstudie v iig 222 /274 : Inget nytt.
Triidf?iltning Akerbiirsviigen 17: Riset iir nu bortforslat, iirendet
st?ings.

Informationsbrev: Gcirs om till sommarbrev beslut tas att ta med iiven
sista datum for motioner.
Triidfiillning Vitsippeviigen 3L: Riset iir nu bortforslat, iirendet stiings.
Toppning tallar: Granneintyg HSVF-0003 65 riverliimnat.
Snflr Vitsippeviigen 15-l7z Markus har pratat med boende som
medger att vi tar bort buskama och oppnar upp for att underliitta
griisklippning, Markus tar bort buskama.
Parkering i utskick Inget nytt.
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20 Il522

20:11:525
2l:02528

21:02:529
2l:02:532
2l:02:533
2I:02:534

2I:02:535

2I:03:536

2I:04:539
2I:04540

2I:05:543
2I:06546

2l:06:547

2l:06548

21:07:549
2l:07:550

2I:07:551

2I:47:552

2l:07:553
2l:07:554
2l:07:555

2l:07:556
2I:07:557

Sliper och trappa Baclrviigen: Har pratat med brevskrivaren och
enligt uppgift har en annan granne nu Atgiirdat detta, iirendet stiings.
Vattensamling smultronviigen: Inget nytt.
Sjuka triid Bygdeviigen: Triiden tir nu ftillda och riset bortforslat,
iirendet sttings.
Triidfiillning Vitsippeviigen: Riset iir nu borttaget, tirendet stiings.
Besvara 2020-366 AVS, avstyckningar, FSK: Inget nytt.
Pikiirt brunnslock: Inget nytt.
Godkiinna uppdragsavtal och villkor frin revisor: Michael har nu
signerat och skickat civer avtalet till vir revisor. Arendet stiings.
Fiber tranbiir och Blisippeviigen: Vi har nu fitt besiktningsprotokoll
ftir Tranbiirsviigen Markus meddelar att vi godkiinner detta samt
efterfr6gar varftjr inte schaktet pi Blisippeviigen iir med.
Vatten Kvarnviigen: Markus har pi plats pratat med brevskrivaren
som meddelat att det ska finnas ett iildre tdckdike pi platsen. Trots
strirre regnmiingder har vi inte upplevt problemet si stort, beslut tas att
bevaka frhgan och underscika striickningen pi trickdiket.
Summering AVS till hemsidan: Inget nytt.
Staket Vitsippeviigen: Markus har pratat med grannen som vill ha
mojligheten att kora in sllip frin Tranbiirsvigen, ett ft)rslag kan vara att
flytta bommen till Tranbiirsvligen i stiillet.
Konvertering miitdata: Inget nytt.
Trafiken pi Parkviigen: Det ft)rekommer parkering pi griisytoma
liings Parkv?igen, styrelsen beslutar ta med iiven parkeringsfri.gan i
formuliiret till de boende.
Pfrkiird stolpe Hemmesta Dalviig-Centrum viigen: Michael har efter
flera mailviixlingar meddelat att vi kommer ta detta via
ft)rsiikringsbolaget. Markus besttiller material och Michael skriver
ersiittningsansprlk mot florsiikringsbolaget.
Stiiddagen 2021: Stiiddagen iir nu genomft)rd, iiven vid firets stdddag
var deltagandet gott och vi fick manga saker genomftirda och omridet
har nu blivit iin lite finare. Styrelsen riktar ett varmt tack till alla er som
deltog. Arendet stiings.
Viindplats Slfl nbiirsviigen : Inget nytt.
Besvara mail fordonsfiirbud: Styrelsen beslutar att inte infora detta
di den ej upplever att problemet si stort att det motiverar en sidan
itgzird pi dvriga vagar i omr6det. Markus meddelar beslutet.
Triidf?illning Hemmesta Dalviig L 4: Granneintyg HSVF-0003 66
6verliimnat.
Pikiird stolpe Hemmesta Dalviig-Centrum viigen: Detta iirende iir
samma som tirende 2I:06547 varftir detta stiings.
Liist galler D8023: Brururen eir nu Atgiirdad, iirendet stiings.
Inkiip skyltar: Inget nytt.
Brevlflda: Brevlidan iir nu uppsatt. Styrelsen beslutar att Markus kdper
in skylt i metall till brevlidan samt bestiiller eftersiindning av posten.
Padelbanor: Inget nytt.
Vatten pi iingen vid transformator Backviigen: Inget nytt.
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10. Hemsidan
a. Inget fanns att ta upp.

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

12. Niista miite
a. Di mdtets avbrdts pA grund av stromavbrott, togs beslutet av de som var kvar

att Michael unders<iker vilket datum som passar i bdrjan av augusti.

13. Miitets avslutande
Ordfiirande tackade samtlisa deltasare ftir visat intresse och avslutade mdtet.

Vid protokollet

Markus'Aggefors Tommy
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