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Protokoll fran Styrelsemdte

Hemmesta Sodra Vagforening
org.nr: 717903-8000

Ntirvarande: Markus Aggefors, Fredrik Axelsson, Michael Axelsson, Lars-Gunnar Axelsson
Roel Lammers och Britt-Marie Rasmussen

Miitesdatum: 202 1 -08-09

Miitets iippnande
Vice ordftirande Roel Lammers h?ilsade samtlisa viilkomna.

Val av miitesordfiirande tillika justerare
M6tet valde Roel Lammers.

3. Val av miitessekreterare
Mcjtet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
Mrjtet be slutade go dkiinna foredragning sli stan.

5. Inkomna skrivelser
2021-299 Boende vill bli kontaktad, Markus har pratat med den boende och forklarat

hur processen gir till niir nigon efterfr6gar medgivande atttaner triid inom
foreningens frirvaltningsomride, frhgan iir kopplad till lirende 20:10:516.

2021-300 Brevskrivaren dnskar att foreningen rojer allmZinningen vid
B libiirsviigen/H al I onviig en, Markus har meddelat (2021 -3 5 6) att han
kommer f<irbi och pratar med brevskrivaren. Nytt Zirende oppnas ftjr detta
2l:09:575.

2021442 Bekriiftelse av mottagen adressiindring till Samflillighetsforeningsregistret,
iirende 21:07:555.

202I -3 03 Orderbekriift else stubbfriis giillande drende 1 7 :08 :3 46.
2021-304 Brevskrivaren har ett flertal frigor (t.ex. kommunikation med markiigare

och risk for jriv) kring den efterfrigade triidftillningen i iirende 20:10:516.
Markus har meddelat (2021-305) att n6got beslut i lirendet ej iir fattat samt
fcjrklarat g6ngen for beslut och iiven besvarat ett antal specifika fr6gor.

2021-308 Brevskrivaren har fitt reklam fran ett stamspolningsfdretag som ger sken av
att samarbeta med viigfdreningen och undrar nu om sA iir fallet. Michael har
meddelat (2021-309) att si inte iir fallet.

202I-310 Ytterligare frigor (t.ex. tidplan, granneintyg och styrande dokument) som
fciljer pi inkommen skrivelse2021-304 rcirande iirende 20 10.516. Markus
har besvarat frigorna (2021-316).
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2021-311 Orderbekriiftelse pi cykelstiill till tirende 15:08:181.
202I-312 Onskemil om ytterligare fartgupp i korsningen BlibiirsvdgerVCentrumviigen

samt att det gupp som idag ligger pi platsen skruvas fast. Markus har
meddelat (2021-313) att dessa gupp flyttas runt i omridet och diir med iir
svArt motivera fastskruvnins av dessa.

2021-314

202t-3t5
2021-3t8

Brevskrivaren i inkommen skrivelse202I-312 dnskar att de gupp som idag
finns pA platsen inte flyttas frln platsen. Styrelsen diskuterar frigan och
beslutar att dess 2iven fortsatt ska ing6 i de gupp som flyttas runt i omridet.
Engagemangsbesked Resurs Bank.
Fastighetsiigaren i iirende 17:04:31 1 ser det som oriittvist att parhus ska ha
fler andelar iin enfamiljshus och hoppas att iiven vi ska andrauppfattning i
detta. Michael har besvarat detta (202I-319) och ytterligare fdrklarat
bakgrunden till vir beriikning av andelstal ftr fastighetema.

2021-320 Brevskrivaren har noterat att det viixer parkslide i gronomrAdet sydviist om
Parkvdgen 1, Markus har tackat fcir informationen (2021-321) och iiven
besdkt platsen. Pi platsen finns ett par kvadratmeter med parkslide styrelsen
beslutar skapa ett nytt iirende (21 09:576) och prata med kommunen om
hanteringen av detta.

202I-322 Fastighetsiigaren i drende 17 04:311 framfor att det bor vara samma
andelstal ft)r parhus som enfamiljshus med motiveringen att de t.ex. har
samma taxeringskod. Michael har (2021-323) meddelat attvr inte ser att vi
kommer liingre i diskussionen kring andelstal varfdr vi kommer foresli
andelstalet 2 for de fastigheter som har bebyggts med parhus i kommande
foniittning.

202I-324 Bekriiftelse pi felanmiilan av pakdrd skylt i Hemmesta Centrum, iirende
210704-KSB-EA90.

202I-325 Friga om vem som ansvarar fdr hiickar och staket mellan tomterna samt om
det finns nhgra tomtkartor. Markus har meddelat (2021-327) att dettabrukar
l6sas i samftjrst6nd mellan grannarna samt hiinvisat till kommunens hemsida
for tomtkarta.

202I-326 En boende i omrldet tackar fcir styrelsens arbete och sommarbrevet, Markus
har tackat for den fina fiterkopplingen (2021-328).

2021-330 Friga om det iir mdjligt bygga garage niirmare an 4,5m till viigen/tomtgriins.
Markus har meddelat (2021-331) att det iir kommunen som ger bygglov men
att viigforeningen vill att byggnation ej ska vara placerad sA att sikten kan
f<irsiimras i t.ex. korsningar. Samt bett brevskrivaren Aterkomma med
fdrslag pi placering si kan detta tas upp pa efterfoljande styrelsemote.

2021-332 brevskrivaren till 2021-330 meddelar att det i dagsliiget inte iir aktuellt att ptt
borja byggnation av garage och att han Aterkommer senare. Markus har
meddelat (2021-333) att styrelsen handldggningstid kan vara ling och att
han iir viilkommen 6ter senare.

202I-334 Brevskrivaren tycker att sommarbrevet var bra och genomtiinkt och
meddelar samtidigt att det fortfarande parkeras pA Vitsippeviigens viindplan.
Brevskrivaren efterfrAgar attvi lappar bilar hiir pA samma siitt som skett
tidigare i iirende 19:05:414. Markus har tackat for Sterkopplingen pA

sommarbrevet och meddelat att vi kommer ta upp frigan kring parkering pi
virt kommande styrelsemrjte (2021-337). Beslut tas att Markus tittar ptt
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mojligheten att flyta skylten niirmare viindplanen. Michael tar fram lappar
och Fredrik lappar. Nytt Zirende 2I:09:579.

2021-335 Brevskrivaren <jnskar en kopia av stadgarna. Markus har skickat 6ver liink
till hemsidan samt bifogat stadgarna (2021-336).

202f 438 Brevskrivaren refererar till v6rt svar 2021-337 diir vi meddelar att vi
kommer ta upp frigan kring parkering pi Vitsippeviigens v?indplan pfl
kommande styrelsemdte. Man i frtrya siitter bland annat att vi under flera
minader meddelat att vi ska ta upp denna fr6ga pA kommande styrelsemrite
samt undrar varftir motortrafikfcirbudet iir en viktigare frhga. Markus har
meddelat (2021-339) att styrelsen tagit upp frigan vid tidigare mdten och di
beslutat ta med detta i sommarbrevet vilket nu ocksi Zir gjort. D6 styrelsen
ocks6 sett att problemen kvarstAr kommer frhgan lyftas igen pi kommande
styrelsemote. Fr6gan kring motorlrafikftirbud ser vi som avslutad enligt
tidigare mail.

202I-340 Brevskrivaren efterfrigar " husregler"/"ordningsregler" som t.ex. "Hur hdg
fbr hiicken bli". Markus har meddelat (202I-34I) att nigot sidant dokument
ej finns och ligger troligen utanfor vdgforeningens ansvarsomr6de, bifogas
dock REVs bild om hiick/staket h6jder vid korsningar som styrelsen brukar
referera till vid v6ra utskick.

2021-342 Brevskrivaren har sedan en tid noterat en vattenliicka i korsningen
Hemmesta DalvaglCentrumviigen och undrar om det bdr anmiilas till
kommunen. Markus har meddelat (202I-343) att kommunen kiinner till
Itickan men har haft svirigheter hitta orsaken till denna. Liickan iir nu
htgardad (en oanviind ventil som ej fanns med pi kartorna).

2021 -3 45 Ordererkiinnande fotbollsnrit.
202I-346 Bekriiftelse pi uppsiigning av postboxen. Arende 2I:07'555.
202I-347 Blankett frjr eftersiindning av post. Arende 2l:07:555.
202I-348 Delvis signerat granneintyg fbr iirende 20:10:516.
2021-350 Flyttanmiilan, Michael tackat fdr informationen och frigat om avtalat om

viigavgiften (2021 -3 52).
202I-351 Bekrriftelse pi uppsagt postboxavtal per 202I-09-30. Nycklar ska

iterltimnas till foretagscenter senast 1 manad efter avslutsdatum. Markus
samlar in nycklarna och liimnar in.

2021-355 Registreringsfil frin Sierzega (anviinds for avliisning av vir trafikriiknare).
2021-357 Brevskrivaren besvarar Markus frhga (2021-356) att grannen pA andra sidan

grcinomridet (se tidigare inkommen skrivelse 2021-300) tidigare har sagt sig
vilja ha kvar de hallonbuskar som finns p& platsen.

2021-359 BekrZtftelse pi mottagen flyttanmiilan fr6n Klackenbergs Bricker & Papper i
Viirmdd.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 214 451,43 kr
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
Collector: 865 612,39 kr (upplupen riinta 3 203,95kr)
Marginalen: 961 598,91 kr (upplupenrarfia3 046,I2kr)
Resurs Bank: 854 736,72k:r
Obetalda skulder: Ca. 149 000 kr
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b. Michael presenterade bokslutet och hur utfallet forh6ller sig till utgifts- och
inkomststaten.

7. Viigfogdens rapport
a. Inga kiinda fel finns pi vflr belysningsanltiggning f<jr tillftillet.
b. Spiirrat av griismattorna l2ings Parkviigen for att skydda det nylagda griiset.
c. Felanmiilt pikcird skylt Hemmesta centrum till Viirmdcj kommun, iirende:

210722-KSB-EU57.
d. Placerat kon vid grop pi parkviigen, behciver oppnas upp och Sllas igen.
e. Tv[ttat skyltar.
f. Klippt fram skyltar.
g. Besiktigat parkslide vid Parkviigen 1 och tagit bilder, nytt iirende 2l:09:576
h. Monterat frugirman vid korsningen Hemmesta Dalviig / Centrumviigen.
i. Reparerat pollare och skyltar vid Dalstugan.
j. Monterat nyanatp6 fotbollsmilen vid Backvdgenparken.
k. Rep griisklipparen trasigt framtrjul.

8. Nya iirenden
a. For att vara ledamot/suppleant/firmatecknare i styrelsen kriivs attman inte stir

under formyndarskap enligt 11 kap. 7 $ fcirrildrabalken, bevis pi att man inte
gdr detta utflirdas av cjverformyndaren eller overformyndarniimnden i den
kommun diir man iir folkbokford (for Viirmdo kommun skrits detta av Nacka
kommun). Styrelsen beslutar attlagga denna kontroll pi valberedningen infcir
nyval och omval av ledamoter och suppleanter. Beslut tas att samtliga
ledam<jter och suppleanter ansoker om detta infor kommande arsmcjte. Markus
kontaktar Nacka kommun fdr att se om det gir att gora en gemensam ansokan.

b. Vinterunderh6.ll, Beslut tas att Tommy kontaktar tidigare entreprenor flor offert.
Nytt iirend e 27 :09 :57 8.

9. Arendeloggen
14:02:012 Bullerplanket: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
14:08:097 Fiirskolornas andelstal: Michael presenterar underlag for nya

andelstal for vira ftirskolor i omrldet. Styrelsen beslutar att Michael
liigger fram resultatet av detta till kommunen.

15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Provgriivningen gick bra och ser ut som
montering ska vara mcljlig. Orderbekriiftelse pA cykelstiill har nu
inkommit, beriiknat leveransdatum iir vecka 36.

15: 1 1 :200 Reline av dagvattenledning: Inget nytt.
I 6:03 :2I9 Dagvattenledning Mellanviigen : Inget nytt.
16:05:226 Kupolbrunn pi iingen vid Dalstugan: Michael har pratatmed nigra

av fastigheterna som inte har upplevt nigot problem, en fastighet
iterstir att prata med.

16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02:285 Riijning sly Mellanviigen-Dalvfl gen : Inget nytt.
17:04:307 Byte elskfip Backviigen: Michaelhar pratat med Vattenfall som lovat

Aterkomma.

Dokumentnummer Version Datum Status Sida
HSVF-000370 1.2 21-09-27 Godkiint 4(7) ,.

0202,| Hemmesta Sddra Viigforening ./
q)U



HemmeSl? Dokument: Styrelseprotokoll 20 l2l :09

11:04:3Il

17:04:312
I7:04:316
17:08:346

18:05:377
18:05:378
18:07:383
18:07:386
18:09:404
19:02:406
19:04:410
19:05:416
19:07:420
19:08:425
19:09:458

20:02:462
20:02:469
20:03:475
20:03:477

20:04:480
20:04:4BI
20:05:483
20:01:493

20:09:513
20:10:516

20:10:520
20:11:521

20:11:525
21:02:532

2l:02:533
2I:02:535
2l:03:536

Fiirriittning avstyckning: Efter nilgra mailviixlingar har Michael nu
meddelat att vi inte ser att vi kan komma overens om ett avtal krins
andelstalen varfcir vi tar detta vidare till Lantmiiteriet.
Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
Lutande stolpe L165: Inget nytt.
Fiillning av triid i dike: Stubbfras Zir nu inkopt men har varit for tort i
marken ft)r att kunna utfora arbetet.
Underhillsplan lekparker: Inget nytt.
Is gingviig: Inget nytt.
Fiberanslutnin g Blisippevii gen 7 z Inget nytt.
Nya triid: Inget nytt.
Byte av pollare, ta bort iivergingsstiille: Inget nytt.
Belysning Niiset: Inget nytt.
Fiber Dalstugan: Inget nytt.
Stadgeiindring: inget nytt.
Montera Eluttag: Inget nytt.
Dflliga griisytor: Inget nytt.
Avstyckning Hemmesta 11:235: Efter fortsatt maildiskussion med
fastighetsiigaren har vi nu kommit fram till att vi inte kommer kunna
skriva ett avtal som bida parter samtycker kring varfdr vi meddelat att
vi kommer ta detta vidare till lantmZtterifdrriittning.
Sniiriij nin g gingviigen Blisippeviigen Hemm esta Dalviig : Inget nytt.
Namn pi hemsidan GDPR: Inget nytt.
Ompriivningsftirriittning: Inget nytt.
VA-ledning Parkviigen: Stodkanter finns nu. Griismattorna bestir
dock av mer ogrlis lin griis, Markus kontaktar kommunen angiende
detta.
Omridet kring containrarna: Inget nytt.
Oversviimning Backviigen-Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
Fiber Blisippeviigen: Inget nytt.
Atg:irdsvalsstudie v dg 222 1274 : Atgardsvalsstudien iir nu avslutad och
rapporten finns tillgiinglig pA Trafikverkets hemsida, vi ha iiven
publicerat en liink till den pA vir blogg (hemmesta-svf.se/blogg/).
Arendet stiings.
Informationsbrev: Sommarbrevet 2ir nu utdelat, iirendet stiings.
Toppning tallar: Granneintyg har nu inkommit, 2 fastigheter har valt
att inte signera granneintyget. Markus kontaktar de som inte signerat
ftir att hdra sig for om orsaken till detta.
Snir Vitsippeviigen 15-17: Inget nytt.
Parkering i utskick: Detta togs med i sommarbrevet varfor iirendet
stiings.
Vattensamling smultronviigen: Inget nytt.
Besvara 2020-366 AVS, avsfyckningar, FSK: Lank till rapporten fr6n
AVSen finns nu pi hemsidan varfor iirendet stiings.
Pikiirt brunnslock: Inget nytt.
Fiber tranbiir och Blflsippevfigen: Inget nytt.
Vatten Kvarnvflgen: Inget nytt.
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2l:04:539 Summering AVS till hemsidan: LZink till rapporten frin AVSen finns
nu pi hemsidan varfor iirendet stiings.

2I:04:540 Staket Vitsippeviigen: Inget nytt.
2I:05:543 Konvertering miitdata: Beslut tas att Markus fortsiitter skapa pdf-fiter

av avliisnin gama, iirendet stiings.
2I:06:546 Trafiken pfi Parkviigen: Inget nytt.
2I:06:547 Pflkiird stolpe Hemmesta Dalviig-Centrum vflgen: Inget nytt.
2l :01 :5 49 Viindplats Slinbiirsvfl gen: Inget nytt.
21:07:550 Besvara mail fordonsfiirbud: Markus har meddelat brevskrivaren

(2021 -3 62} iirendet stiings.
2I:07:551 Triidfiillning Hemmesta Dalviig 14: Inget nytt.
2l:07:554 Inkiip skyltar: Inget nytt.
2I:07:555 Brevlida: Postboxen 6r nu uppsagd Markus samlar in nycklar och

liimnar tillbaka. Adressiindring 6r skickad till
Samfiillighetsfdreningsregistret samt civriga som under tidigare ar
skickat brev till oss och bedcimts kunna iterkomma via brev. Aterst6r
att gora adressiindring till v6ra banker Michael gor detta.

2l:07:556 Padelbanor: Inget nytt.
2I:07:557 Vatten pfl iingen vid transformator Backviigen: Inget nytt.
21 :08:558 Triidf?illning Vitsippevflgen: Inget nytt.
21:08:559 Parkering Lingonvflgen: Lars-Gunnar pratar med kommunen.
21:08:560 Nya dagvattenbrunnar Bygdeviigen: Inget nytt.
21:08:561 Asfalt Akerbiirsvilgen2{: Kommunen har nu asfalterat platsen,

iirendet stiings.
2I:08:562 Trafik-ii Hallonviigen: Inget nytt.
2I:08:563 Diitt triid Blisippeviigen 28: Inget nytt.
2I:08564 Snflr Blisippeviigen 12: Inget nytt.
2I:08:565 Lastbilsparkering: Lastbilen har inte funnits pi platsen en tid nu,

iirendet stiings.
2l:08:566 Lokal stiimman: Hembygdsgirden iir upptagen och idag 96r det ej

boka lokaler i skolorna, styrelsen awaktar n6.got innan beslut tas var
stiimman ska hillas.

2I:08:567 Ordftirande stiimma: Michael har skickat en forfrisan och viintar
SVAT.

21:08:568 Kallelse till stiimman: Inget nytt.
2I :08:5 69 Fiirvaltningsberiittelse stflmman: Tommy efterfrAgar att samtliga

skickar forslag pA iimnen att ta med i fdrvaltningsberiittelsen.
2l:08:570 Ekonomiskt underlag till stiimman: Michael arbetar med att tafram

ekonomiskt underlag till stiimman.
2l:08:571 Revision infiir stiimman: Michael har st2imt av tidplanen med

revisorn.
2I:08:572 Valberedningen infiir stiimman: Inget nytt. Ingen av deltagarna vid

motet uppger att de avser liimna styrelsen.
21:08:573 Hemsidan inftir stiimman: Inget nytt.
21:08:574 Trasiga soptunnor: Inget nytt.
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10. Hemsidan
a. Roel uppdaterar sidan over styrelsen och efterfrigar att samtliga skickar civer

ett fotografi.

1 1. Ovriga frflgor
a. Michael undersoker vad det skulle innebiir att skapa en elektroniskbrevlida for

foreningen Nytt iirende 21:09:577 .

12. Niista miite
a. Beslut togs att Michael skickar ut en undersdkning 6ver liimpliga datum ftir att

se vilket datum som passar btist.

13. Miitets avslutande
Ordforande tackade samtlisa deltasare fcir visat intresse och avslutade mritet.

Vid protokollet Justeras
t't-f

4r n *'e
( IilMarkus Aggefors ' Roel Lammers

Sekreterare Mdtesordftrande
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