
Dokument: Stiimmoorotokoll 2021

Protokoll f6rt vid Hemmesta sodra
vdgforen ingens ord i narie Arsstemma
lordagen den 25 september 2021

Deltagare
Nlirvarande medlemmar 25 st. ( 19 fastigheter). Se 6ven avprickning i
bilaga 1 (Debiteringsllingd).

Mdte
Stiimmans tippnande
Fdreningens ordflorande Tommy Ahlsved hiilsar samtliga v?ilkomna
och forklarar irssttimman 6ppnad.

Val av ordfiirande fiir stiimman
Det beslutades att viilia Kenneth Ehrnstedt till ordforande for
stzimman.

Val av sekreterare fiir stiimman
Det beslutades att vtilja Markus Aggefors till sekreterare for
stiimman.

Val av tvfl justeringsmiin tillika riistriiknare ftir stiimman
Det beslutades att viilja Jean Wilberg och Ann-Marie Wennman till
justerare och tillika rdstriiknare for stiimman.

Godkiinnande av ftiredragningslista
Fdredragningslistan godkiindes efter att denna punkt lagts till.

Anmiilan av iivriga frigor
- Vadgdller denforrdttningstyrelsenforbereder?

- Lekparken Smultronet

- Maskiner som vdgftreningen ciger

- Belysning Ncisvdgen

- Arbetet med transformatorbyte i bdrjan pd Hemmesta Dalvdg

- Skogen bakomforskolan Dalstugan att awerkas?

- Parkerade bilar
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- Snorojningen

- Underhdllsfrdga om lekparken Backvdgen

Friga om kallelse har skett i behiirig ordning
Kallelse till stiimman har skett genom utdelning till fastigheterna i
omridet den 14- 1 5 september. Till nigra fastigheter har kallelsen
skickats per post iiven dessa med beriiknat leveransdatum senast
den 15 september. Kallelsen har [ven varit tillginglig pn
foreningens hemsida sedan den l5 september och gatupratarc
placerade vid v&ra infarter sedan den l5 september.

Sttimman fann att den blivit behdrigen utlyst.

Styrelsens fiirvaltningsberiittelse
Ordforand e Tommy Ahlsved gick i genom forvaltningsberiittelsen,
se bilaga 2.

Stiimman beslutade liigga forvaltningsberiitte I sen ti ll handlingarna.

Revisorernas revisionsberiittelse
Mdtesordforande Kenneth Ehmstedt liiste upp en sammanfattning
av revisionsberiittelsen, se bilaga 3.

Stiimman beslutade godkiinna och liigga revisionsbertittelsen ti11

handlingarna.

Stiimman ser giirna att revisor deltar vid stiimman kommande ir,
styrelsen tar till sig detta infor kommande ir.

10. Faststiillande av resultat och balansriikning
Kassdren Michael Axelsson presenterade det forenklade bokslutet,
bilaga 4.

Stiimman beslutade faststiilla resultat- och balansriikningarna, se

bilaga 4.

11. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Det beslutades enhiil I igt att bev i lj a styrel seledam dterna
an sv arsfrih et for riiken skap siret 2020 I 202 1 .
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12. Framstiillningar frin styrelsen eller motioner frfln
medlemmarna

- Framstdllan disponering av drets resultat f6r GA:4.

- Kassdren Michael Axelsson presenterade framstiillan
angiende disponering av 6rets resultat for GA:4, bilaga
\
J.

Stiimman beslutade bifal la framstiil lan.

- Framstrillan disponering av drets resultat for GA:13.

- Kassdren Michael Axelsson presenterade framstiillan
angiende disponering av 6rets resultat for GA:13,
bilasa 6.

Stiimman beslutade bifal la framstiillan.

- Fr am st cil I an st adge r)ndr ing.

- Kassdren Michael Axelsson presenterade framstiillan
angiende stadgeiindring, bilaga 7 (framstiillan), 8 (nya
stadgar) och 9 fiiimforelse mellan giillande och nya
stadgar).

Stiimman beslutade enhallist bifalla framstiillan och
anta de nya stadgarna.

13. Ersiittningar till styrelsen, medlemsrevisor och valberedningen
Kassdren Michael Axelsson presenterade styrelsens forslag om
arvoden pA 101 000 kronor att fordela inom sig samt till
medlemsrevisor och valberedning under kommande verksamhetsir.

Sttimman beslutade b ifal la styrelsens forslag.

14. Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat
Kass6ren Michael Axelsson presenterade utgifts- och inkomststat,
bilaga 10.

StZimman beslutade godkiinna utgifts- och inkomststat.

15. Debiteringsliingd med fiirfallodag fiir viigavgiften
Kassdren Michael Axelsson presenterade debiteringsliingden med
ti l lhdrande lorfallodatu m 2021- 1 1 -3 0 b i laga l

Stiimman konstaterade att debiteringsltin gden m ed forfallodatum
2021 -l 1 -30 fanns framlasd.
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16. Val av styrelseordftirande, styrelse och suppleanter
Mdtesordforande Kenneth Ehrnstedt presenterade lorslaget pi nya
ledam6ter och suppleanter.

Sttimman beslutade viilja enligt nedan:

l7.Yal av revisorer och suppleanter
Motesordforande Kenneth Ehrnstedt presenterade forslaget pA

revisorer.

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Suppleant
Suppleant

Stiimman beslutade

Revisor
Revisor

Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

Tommy Ahlsved
Roel Lammers
MichaelAxelsson

viilja enligt nedan:

Marie Wickstrdm
Robert Dohrman,
Dohrman, Revision och
Marie Feldt
Kenneth Ehmstedt

Britt-Marie Rasmussen Omval 1 ir
Joakim Hiigglund Omval 1 ir

Omval2 tr
Omval2 ir
Omval2 Fr

Nyval I 6r
Omval 1 6r

Affiirsutveckling AB
Omval 1 ir
Omval 1 ir

18. Friga om val av valberedning och sammankallande
Mdte sordforand e Kenn eth Ehrn stedt eft erfrigade fors I ag frin
forsamlingen.

Stiimman beslutade viilja enligt nedan:

Valberedning Lillemor Feldin
Valberedning Malin Stenberg

Nyval I 6r
Nyval 1 6r

19. Meddelande av plats diir stiimmoprotokollet hilles tillgiingligt
StZtmmoprotokol let hil les ti ll giin gl i gt pfl foren in gens hem sida
www.hemmesta-sv f. se samt hos foren in sens sekreterare
Tranbiirsviis.en 26.
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20. Ovriga frigor
- Vad gciller den fowcittning styrelsen forbereder?

Styrelsen meddelar att man tittar pA foljande omriden:
lekparker (nya och fortydliganden av nuvarande), andelstal
(oversyn av de fastigheter som ej iir enfamiljshus),
mdjligheten for styrelsen att justera andelstal utan forr[ttning,
lortydliganden kring florvaltningen av grdnomriden och
vdgar innebiir (t.ex. gingviigar, parkbZinkar). Arbetet 2ir dock
inte klart iinnu varfor ?indringar kan ske.

- Lekparken Smultronet
Kommer medlemmarna f6 delta i beslutet om renovering av
lekparken Smultronet? Styre I sen meddel ar att med lemmarna
forst kommer fata stlillning vid 2 tillftillen
1. Vid foreningsstiimma inlor ansokan av forriittning
2. Vid forriittningen

- Maskiner som vdgforeningen ciger
Onskemil om att styrelsen lortydligar vilka maskiner som
k6pts in under verksamhetsiret i bokslutet.
Styrelsen tar till sig dnskemAlet infor kommande bokslut

- B_elysning Ncisvdgen
Onskemil om att forbiittra belysningen vid korsningen mellan
gingvligen liings Skiirgirdsvligen och gingviigen mot
Parkvigen vid Niiset. Styrelsen meddelar att en ny
belysningsstolpe 2ir bestiilld och beriiknas monteras inom en
minad.

- Arbetet med trandormatorbyte i borjan pd Hemmesta Dalvcig
Man upplever att det ar trttngt pi platsen och undrar om
tidplanen for detta. Styrelsen meddelar att det iir Vattenfall
som ansvarar flor detta arbete och att styrelsen kommer ta upp
problemet med dem inArtid.

- Skogen bakomforskolan Dalstugan att aweykas?
Styrelsen meddelar att skogen till stdrre delen inte forvaltas
av viigforeningen utan en privat fastighetsiigare.
V?igforeningen kiinner idag inte till att nigon avverkning
finns planerad men iiger inte denna frilga.

- Parkerade bilar
Frigan gdllde friimst parkering av bilar pi Backviigen men
[ven andra platser diskuterades. Styrelsen meddelar att den
tittar ph mojligheten att anld.gga ytterligare parkeringar i
omridet men att man for detta kan komma behdva Zindra de
byggnadsplaner vi har idag for omr6det.
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21.

- Sndrdjningen
Frflgestiillaren undrar om det iir mojligt att forsla bort vallarna
som blir p6 sidan av vdgarna. Styrelsen meddelar att vi foljer
vinterunderhillsplanen och vad som stAr i denna rorande
denna friga och uppmanar iiven medlemmarna att hdra av sig
niir problem uppstir.

- Underhdllsfrdga om lekparken Backvcigen
Frigestiillaren dnskar att viixtligheten i lekparken vid
Backviigen tas bort. Styrelsen tar till sig synpunkten.

Miitets avslutande
Mdtesordlorande Kenneth Ehrnstedt tackade samtlisa for visat
intresse och avslutade mdtet.

Vid protokollet

lK*^nqr--"
Kenneth Ehrnstedt
Ordlorande

ir;dt.
Ann-Marie Wennman
Justerare

Jean Wilberg
Justerare
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