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Protokoll frdn Styrelsemdte

Hemmesta Sodra Vegforening
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Markus Aggefors, Fredrik Axelsson, Michael Axelsson, Lars-Gunnar Axelsson
Roel Lammers, Britt-Marie Rasmussen, Tommy Ahlsved, Kerstin Engstrom

Miitesdatu mz 2021 -09 -0 |

1. Miitets iippnande
Ordftirande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

2. Val av miitesordftirande tillika justerare
Ordfcirande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3. Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Aggefors.

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

5. Inkomna skrivelser
2021-365 Brevskrivaren undrar om vi haft n6got styrelsemcite efter den 11 juli. Samt

meddelar att hen noterat att det under dagen varit2 bilar parkerade pA
Vitsippeviigens v2indplan. Markus har meddelat (2021-366) attvi genomfort
ett styrelsemdte den 9/8 samt att vi di tagit beslut attlappabilar som
parkeras pi Vitsippeviigens viindplan.

2021-367 Blanketter fbr uppdatering av kundkiinnedom fr&n Marginalen bank.
202I -3 68 Engagemangs specifi kati on fr6n Marginalen bank.
2021-369 Ytterligare en engagemangsspecifikation fran Marginalen bank. (Vi har

efterfrigat detta flera ginger di dessa inte har kommit fram via posten).
202I-373 Felanmdlan av larnpa L194 (Mellan Vitsippeviigen 1 och 3). Markus har

tackat for informationen (2021-374) och efterfrAgat mer information om
vilken lampa det giiller vilket besvarats i2021-375.

2021-376 Forfrigan frin Vlirmdo kommun vilken friga vi har samt vilken
viigfcirening det giiller. Michael har meddelat (2021-377) ar,tfrhgan giiller
andelstalen for de 2 forskolor som ligger inom Hemmesta Srjdra
Viigforenings forvaltning somride. Michael har fortsatt di skus sionen o ch
tror sig nu hittat den person som hanterar detta. Michael skickar <jver v6rt
forslag och underlag se iirende 14:08:097.

2021-378 Brevskrivaren har noterat en yvig hrick i omridet, Markus har meddelat
(2021-379) att vi tar oss dit och tittar och eventuellt pratar med
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fastighetsiigaren. Michael kontaktar fastighetsiigarna i berord korsning, nytt
iirende 21:10:580.

2021-380 Brevskrivaren efterfr6gar om styrelsen fattat beslut i iirende 21:08:558
trtidftillning Vitsippeviigen. Markus har meddelat (2021-381) att styrelsen
fattat beslut samt att han kommer over med beslut i niirtid.

202I -382 Brevskrivaren iir orolig ftr triidftillningen i Arende 20: 1 0 :5 1 6 och kiinner
iiven att styrelsen inte informeratpit ett bra sdtt. Brevet innehiller mer
informatiorVfr6gor vilket ej tas med hiir. Markus har muntligen pratat med
brevskrivaren och informerat om att styrelsen kommer bescika de som ej
signerat granneintyget och attingabeslut kommer tas innan dess. Styrelsen
diskuterar en ny process diir styrelsen liigger granneintyg i brevlidorna hos
de fastighetsiigare som anses vara narmast berorda. Beslut tas att prova detta
vid nitsta 6nskem6l om trddftillning.

202I-383 Flyttanmlilan samt fr6ga om vem som ska betala irsavgiften. Michael
besvarar mailet efter mdtet 202I-386.

2021 -3 8 5 Orderbekriift el se nya papperskorgar.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 205 096,94kr
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
Collector: 865 612,39 kr (upplupen rtinta 3 422,I3kr)
Marginalen: 161 598,9I kr (upplupenranta3 310,07kr)
Resurs Bank: 854 736,721<r
Obetalda skulder: Ca. 150 000 kr

b. Inga dvriga ekonomiska rapporter togs upp.

7. V?igfogdens rapport
a. 1 lampa iir felanmiild Markus htgardar denna.
b. Reparation av potthil i centrum.
c. Tagit bort ett flertal stubbar och rotter.
d. Markerat mindre hil pA Parkvtigen, Markus griiver upp och lagar detta.
e. Griir,t upp stenar ur griismattor som sl6r i griisklipparen vid griisklippning.

Beslut tas att kdpa 2 siickar j ord for att j iimna till gropar i griismattor.
f. Lars-Gunnarhar reparerat trasigt hjul pA griisklipparen.

8. Nya iirenden
a. Boende har muntligen framfort att hon vill att ftireningen fliller ett antaltrad

direkt utanfor tomtgriinsen. Markus har bes<ikt platsen och miirkt ut triiden och
tagit bilder. Styrelsen bedcimer inte att triiden utgdr nflgon risk och beslutar att
inte bekosta flillning av dessa triid. Styrelsen beslutar att Michael informerar
fastighetsiigaren om beslutet och om mdjligheten att sjtilv bekosta ftillningen.
Markus har ej deltagit i besluten di han kiinner den boende. Nytt iirende
21:10:581.

b. Hantering och uppdatering av underh6llsplanen. Efter diskussion med revisorn
finns ftljande fr6.gor 1. Vi b<jr beh511a aktiviteter som ?ir utfdrda ett visst ar
iiven niir de iir utfdrda fdr att visa att dessa ska belasta underhillsfonden. 2. Ntir
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ska vi uppdatera underh6llsplanen och hur hantera niir aktiviteter glider over
verksamhetsiret. Beslut tas att flytta ut kapitel 3 "10 6rs plan" till ett eget
dokument som kopplar till underhillsfonden. Beslut tas iiven att uppdatera
arbetsordningen och i denna beskriva att uppdatering av "10 6rs planen" skall
ske efter verksamhetsirets slut och kopplas mot avsiittningar till/uttagfrin
underhAllsfonden. Markus uppdaterar delar upp dagens underh6llsplan i 2
dokument och uppdaterar arbetsordningen. Nytt iirende 2l:10:582.

c. Viigskyltar till Hemmesta padel. Beslut tas att inte ta n6gon avgift fcir
eventuella skyltar s6liinge skyltarna iir att jtimstiilla med gatunamnskyltar.
Beslut tas att Tommy efterfrigar storlek pi skyltarna, utformning samt
foreslagen placering av skyltarna, d2irefter fattas beslut via mail. Beslut tas
liven att inte ta ut n6gon avgift ftr detta om storlek och utformning iir att
j iimf6ra med gatunamnsskyltar. Nytt iirende 2 1 : 1 0 : 5 84.

9. Arendeloggen
l4:02:0I2 Bullerplanket: VA-avdelningen anser inte att ettplank utgdr ett hinder

for deras anliiggning. Kommunen iiger nu frigan igen och ska
Aterkomma.

14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
14:08:097 Fiirskolornas andelstal: Michael har pibdrjat diskussionen med

kommunen och tror sig nu hittat den som iir ansvarig for detta. Michael
skickar 6ver fdrslag och underlag till kommunen.

15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nytt.
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: Inget nytt.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02:285 Riij ning sly Mellanviigen-Dalvf, gen: Inget nytt.
Il:04:307 Byte elskip Backviigen: Vattenfall har inte iterkommit, Michael st<iter

p6.

1l:04:31 1 Fiirriittning avstyckning: Inget nytt.
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: Inget nytt.
| 8 :0 5 :37 7 Underhillsplan lekparker: Inget nytt.
18:05:378 Is gingviig: Inget nytt.
18:07:383 Fiberanslutning Blisippeviigen 7z Inget nytt.
18:07:386 Nya triid: Ingetnytt.
18:09:404 Byte av pollare, ta bort iivergingsstiille: Inget nytt.
19:02:406 Belysning Niiset: Inget nytt.
19:04:410 Fiber Dalstugan: Inget nytt.
19:05:416 Stadgeiindring: Michael presenterar ett forslag fdr styrelsen. Michael

lyfter ett antal kvarvarande frigor till REV.
19:07:420 Montera Eluttag: Material [r nu bestiillt.
19:08:425 Diliga griisytor: Inget nytt.
19:09:458 Avstyckning Hemmesta 11:235: Inget nytt.
20:02:462 Sniiriijning gingviigen Blflsippevf,gen Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
20:02:469 Namn pi hemsidan GDPR: Inget nytt.
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20:03:475 ompriivningsftrriittning: Det finns fortfarande flera rippna frigor i
detta styrelsen bedomer att vi inte kommer hinna fa klart ftirslag till
stiimman.

20:03 477 VA-ledning Parkviigen: Inget nytt.
20:04:480 Omridet kring containrarna: Inget nytt.
20 :04:481 Oversvdmning Backviigen-Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
20:05:483 Fiber Blisippeviigen: Inget nytt.
20:10:516 Toppning tallar: En fastighetsiigare har hcjrt av sig och iir orolig fdr

triidftillningen Markus har pratat med denne och lovat stiimma av innan
beslut fattas.

20:10:520 Snir Vitsippeviigen 15-17: Inget nytt.
20 : | 1 : 525 Y attensamling smultronvii gen : Inget nytt.
2l:02:533 Pikiirt brunnslock: Inget nytt.
2I:02:535 Fiber tranbiir och Blisippeviigen: Inget nytt.
21:03:536 Vatten Kvarnviigen: Inget nytt.
2l:04:540 Staket Vitsippeviigen: Inget nytt.
2l:06:546 Trafiken pi Parkviigen: Inget nytt.
2I:06:547 Pikiird stolpe Hemmesta Dalviig-Centrum viigen: Inget nytt.
2l :07 :5 49 Viindplats Slinbiirsviigen: Inget nytt.
2I:07:551 Triidf?illning Hemmesta Dalviig 14: Inget nytt.
2l:07:554 Inktip skyltar: Inget nytt.
2I:07:555 Brevlida: Faktura fr6n adresslindring har inkommit och brev har borjat

komma till brevlidan.
2I:07:556 Padelbanor: Tommy har pratat med iigaren av padelbanorna som lovat

iterkomma angiende andelstal.
2I:07:557 Vatten pi iingen vid transformator Backviigen: Inget nytt.
21:08:558 Triidf?illning Vitsippeviigen: Beslutsbrevet tir nu overliimnat, iirendet

stlings.
21:08:559 Parkering Lingonviigen: Lars-Gunnar kontaktar REV frir att hrira sig

for vad som iir mdjligt.
21:08:560 Nya dagvattenbrunnar Bygdeviigen: Inget nytt.
2I:08:562 Trafik-ii Hallonv?igen: Inget nytt.
21:08:563 Diitt triid Blisippeviigen 28: Inget nytt.
21:08:564 Snir Blisippeviigen 12: Inget nytt.
21:08:566 Lokal stiimman: Hembygdsgirden iir nu bokad 2519 9-I3. iirendet

stiings.
2I:08:567 Ordfiirande stiimma: Michael frtryar om iiven nya datumet passar.
21:08:568 Kallelse till stiimman: Fdrslag utskickat for granskning. Styrelsen

beslutar att fortydliga reglema kring rcistriitt framforallt att samtliga
fastighetsiigare ftir en fastighet miste finnas representerade (fusiskt
eller via fullmakQ fdr att rostriitt ska erhillas. Markus tar fram nytt
forslag fdr granskning.

21:08:569 Fiirvaltningsberiittelse stiimman: Ett forslag finns nu framtaget och
uppdaterat efter granskning. Michael skickar ut fbrslaget ftir slutgiltigt
godkiinnande.

2l:08:570 Ekonomiskt underlag till stiimman: Bokslutet finns klart och
overliimnat till revisorer, dock ej signerat. Ovriga delar iir p6bdrjade.
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21:08:571

2I:08:572

21:08:573
21:08:574
21:09:575
21:09:516
2I:09.577
2l:09:578

2l:09:579

Revision infiir stiimman: Michael har besvarat ett stort antal fr6gor,
arbetet l6per vidare. Bland annat har vir revisor efterfrigat
engagemangsbesked som visar teckningsrdtten lor vira konton, detta
har visat sig svirt fil fram fr6n vissa banker.
Valberedningen inftir stiimman: Kerstin (Suppleant) och Johnny
(medlemsrevisor) har meddelat att de avser liimna sina uppdrag.
Valberedningen iir informerad om detta.
Hemsidan infiir stiimman: Inget nytt.
Trasiga soptunnor: Nya soptunnor 6r bestiillda.
Riijning Blibiirsviigen: Inget nytt.
Parkslide: Inget nytt.
Elektroniskbrevlida: Inget nytt.
Vinterunderhill: Tommy har mailat tidigare entreprendr och viintar
svar.
Parkering viindplan Vitsippeviigen: Lappar finns nu framtagna,
Michael skriver ut och lSmnar river till Fredrik.

10. Hemsidan
a. Inget fanns att ta upp angiende hemsidan.

11. Ovriga frigor
a. Styrelsen noterar att inga motioner har inkornmit.

12. Niista miite
a. Arsmote preliminiirt bestiimt till2l-09-25 10:00 samling frin 09:45
b. Konstituerande m<ite sker efter avslutad stiimma 2I-09-25.

13. Miitets avslutande
Ordforande tackade samtlisa deltasare for visat intresse och avslutade mdtet.

Vid protokollet

us Aggefors
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