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Protokoll frdn Styrelsemote

Hemmesta Sodra Vagforening
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Markus Aggefors, Lars-Gunnar Axelsson (fran punkten nya iirenden), Roel
Lammers, Tommy Ahlsved, Michael Axelsson, Britt-Marie Rasmussen

Miites d atu m: 2022 -02 -2 1

Miitets iippnande
Ordforande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

Val av miitesordftirande tillika justerare
M6tet valde Tommy Ahlsved.

Val av miitessekreterare
Mcjtet valde Markus Aggefors.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Motet be slutade godkiinna foredragning sli stan.

Inkomna skrivelser
2022-014 Meddelande om avflyttning, Michael har tackat frjr informationen och

onskat lycka till med det nya boendet (2022-015).
2022-016 Meddelande om inflyttning, Michael har tackat for informationen och

informerat om viigfdreningen (2022-05 D.
2022-020 Felanmiilan belysning L0)2 Lkerbiirsviigen 14, Markus har tackat fcir

information en (2022-021).
2022-024 Friga om konto fcjr insiittning av skadeersiittning for 2irende 2I:06:547.

Michael har svarat (2022-025).
2022-026 Brevskrivaren anser att en friga ej kan ses som avslutad innan den iir lcjst

(Styrelsen har tidigare efter en l2ingre mail konversation meddelat (2022-
01 1) att den kiinner till brevskrivarens synpunkt och ser mailkonversationen
som avslutad.), man undrar Zlven hur m6nga som botflillts ft)r parkering pi
Vitsippeviigens viindplanen. Markus har meddelat (2022-031) att styrelsen
ser mailkonversationen kring parkering och infartsforbud pi Vitsippeviigen
som avslutad dock fortsdtter styrelsen att arbeta med fr6gan kring parkering
pA Vitsippeviigen och dess v?indplan. Vidare meddelas ocksi att styrelsen
saknar ratt att utdela boter ftir detta.
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2022-027 Brevskrivaren frigar om vdgfdreningen har inventerat huruvida
fastighetsiigare byggt pi viigft)reningens mark, utanftir egen fastighet.
Markus har svarat (2022-032) att det framftrallt tir kommunen som etr

markiigare inom v6rt omridet och att det iir kommunen som hanterar
olovligt byggande.

2022-028 och2022-030 Felanmiilan trasiga lampor L077 ochl078 Backviigen 3 och
5. Markus har tackat for informationen (2022-033).

2022-029 Onskemil om att hogar med grenar, ris och plankor placerade bakom en
fastighet tas bort. Markus har meddelat (2022-036) att ansvaret for detta
ligger pi de som placerat avfallet pA platsen.

2022-037 Fciljer phvtrt svar (2022-031) ovan. Brevskrivaren undrar nu om alla kan
parkera pi Vitsippeviigen utan risk lor bdter samt om allaffu k6ra in pi
Vitsippeviigen. Styrelsen beslutar att Markus svarar och beskriver vad som
giiller kring olika forbud som t.ex. trafikliggaren samt att man med detta
svar anser dessa frigor helt avslutade och informerar om mojligheten att
skriva motioner om vidare fr6gor/fcirslag finns. Markus har efter mdtet
besvarat detta (2022-05 3 ).

2022-038 brevskrivaren frin tidigare skrivelse (2022-029) beskriver att rishrigarna
ligger utspridda <jver ett stdme omride och att de legat pi platsen liinge.
Brevskrivaren undrar om vi gemensamt kan undanr<ija detta under
stiiddagen. Styrelsen beslutar att forsoka ta med detta under stiiddagen.

2022-039 Friga frin entreprendr om vi onskar en offert pi sandsopning. Markus
skickar underlag f<ir offertskrivning. Nytt iirend e 2122:0 4 :590.

2022-040 Brevskrivaren undrar om det giiller parkeringsforbud pfi Tranbtirsviigens
viindplanen, Markus har medlat (2022-046) att det ej finns inlagt i
trafikliggaren men attvi gama ser att man undviker parkera phvira
viindplatser.

2022-041 Felanmiilan av gatubelysning Backviigen 8, Markus har tackat for
informationen och meddelat att vi kiinner till dessa bida lampor och
kommer ta med dessa i kommande service (2022-042).

2022-043 Brevskrivaren undrar varfcir lampoma sliicks si tidigt i omridet, Markus har
svarat (2022-044) att de styrs av ett tidur som anpassar sig efter solens upp
och nedging. Dock hlinder det att klockorna behciver stiillas varftir vi
kommer se civer detta.

2022-047 Vattenfall <jnskar grava en skarvgrop pi Hemmesta Dalviig Vi ser idag inte
att det finns ledningsriitt fdr detta, Tommy skickar <iver ett avtalsforslag
(2022-0s2.

2022-0 48 Arsbesked ResursB ank
2022-0 49 Arsbesked Marsinalen Bank
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6. Ekonomisk rapport
a, Saldon

Nordea PlusGirot: 963 352,00kr
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
Collector: 870 182,34 kr (upplupenrurfia495,88 kr)
Marginalen: 766 309,07 kr (upplupen r?inta 588,90 kr)
Resurs Bank: 859 452,96kr
Obetalda skulder: Ca.145 000 kr

b. Samtlig viigavgifter iir nu betalda.

7. Viigfogdens rapport
a. 10 lampor i omr6det iir idag felanmdlda, Preliminiirt planeras service under

MAIS.

b. Lagatpikdrd pollare Hemmesta Dalviig 19.
c. Bytt batteri i trafikriiknaren
d. Saltat ett flertal ginger
e. Hackat bort is gingviigen ner mot Tranbiirsviigen.
f. Rdjt undan stormftillt triid

8. Nya iirenden
a. Det tir 6ter dags fdr viigsyn Markus bjuder in och fdrbereder, nytt iirende

22:04:591.
b. Stiiddagen, bestiims preliminiirt till den 715 10:00 korv 12:00, nytt iirende

22:04:592.

9. Arendeloggen
l4:02:0I2 Bullerplanket: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
I 4 :08 :097 Fiirskolornas andelstal: Inget nytt.
i5:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nytt.
15:1 1:200 Reline av dagvattenledning: Inget nytt.
1 6:03 :2I9 Dagvattenledning Mellanviigen : Inget nytt.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02:285 Riijning sly Mellanviigen-Dalviigen : Inget nytt.
17:04:307 Byte elskip Backviigen: Inget nytt.
17 :04 :3 1 1 Fiirriittning avstyckning: Inget nytt.
17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
18 :05 :37 7 Underhillsplan lekparker: Inget nytt.
18:05:378 Is gingviig: Vi har noterat att det iir viildigt mycket is pA platsen nu,

Markus fortsiitter extra sanda dock rinner det stiindigt ut mer vatten frin
marken. Ytterligare bilder finns tagna.

1 8:07:383 Fiberanslutning Blisippeviigen 7:.Inget nytt.
18:07:386 Nya triid: Inget nytt.
18:09:404 Byte av pollare, ta bort iivergingsstiille: Inget nytt.
l9:04:4I0 Fiber Dalstugan: Inget nytt.
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19:08:425 Diliga griisytor: Inget nytt.
19:09:458 Avstyckning Hemmesta 11:235: Inget nytt.
20:02.462 Sniiriijning gingviigen Blisippeviigen Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
20:02:469 Namn pi hemsidan GDPR: Inget nytt.
20:03:475 Ompriivningsfiirriittning: Ytterligare ett mote har genomftirts i

gruppen. Michael har beriiknat andelstal fdr jordbruksfastigheten och
Markus tittar pi ett fdrslag till fdnbttning.

20:03:477 VA-ledning Parkviigen: Inget nytt.
20:04:480 Omridet kring containrarna: Inget nytt.
20:04:48I Oversviimning Backviigen-Hemmesta Dalviig: Vi har nu triiffat VA-

avdelningen inom Viirmdo kommun som kommer ta upp nytt hil
mellan rensbrunn DB143 och huvudledningen. Vi ser inte att detta
kommer kjsa det primiira problemet med att fdrdrojningsdiket
oversvtimmas men kan fcirhoppningsvis ge en lindring vid Backviigen.

20:05:483 Fiber Blisippeviigen: Inget nytt.
20:10:516 Toppning tallar: Inget nytt.
20:10:520 Snir Vitsippeviigen 15-17 : Inget nytt.
20 :l I : 525 Y attensamling smultronvii gen : Inget nytt.
21:02:535 Fiber tranbiir och Blisippeviigen: Inget nytt.
21:03:536 Vatten Kvarnviigen: Inget nytt.
21:04:540 Staket Vitsippeviigen: Inget nytt.
2I:06:546 Trafiken pi Parkviigen: Markus uppdaterar tidigare brev med QR-

kod fran Roel, var efter utdelning sker.
2l:06:547 Pikiird stolpe Hemmesta Dalviig-Centrum viigen: Michael har

skickat in ersiittningsansprik och vi viintar nu insiittning av
erslittningen.

2l :07 :5 49 Viindplats Slinbiirsviigen: Inget nytt.
2l:07:551 Triidf?illning Hemmesta Dalviig 14: Inget nytt.
2I:01 :556 Padelbanor: Inget nytt.
21:01.557 Vatten pi iingen vid transformator Backviigen: Inget nytt.
21:08:559 Parkering Lingonviigen: Kommunen meddelar att det troligen riicker

med marklov fcir detta. Lars-Gunnar kontaktar iiven REVs iurister for
att kontrollera detta.

21:08:560 Nya dagvattenbrunnar Bygdeviigen: Inget nytt.
2l:08:562 Trafik-ti Hallonviigen: Aven fundamentet har nu anltint, Aterstir att

placera ut detta.
21:08:563 Diitt triid Blisippeviigen 28: Inget nytt.
2I:08:574 Trasiga soptunnor: Inget nytt.
2I :09 :57 5 Riijning Blibiirsviigen : Inget nytt.
2I:09:577 Elektroniskbrevlida: Michael har pratat med leverantdr och fitt svar

att detta inte iir mdjligt ftjr samftilligheter for tillftillet. Arendet stiings.
2l:I0:582 Dela underhillsplanen: Inget nytt.
22:02:584 Rensning dagvattenbrunnar: Inget nytt.
22:02:585 Sliipvagn: Inget nytt.
22:02:586 Renovering container: Inget nytt.
22:03:587 Byggavfall: Inget nytt.
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10. Hemsidan
a. Inget farurs att ta upp ang6ende hemsidan.

I 1. Ovriga frflgor
c. Inga dvriga fr6gor togs upp.

12. Niista miite
a. Styrelsemdte 2022-03-28 19:00
b. Styrelsemdte 2022-04-25 19:00
c. Striddag prelimin?irt den2022-05-07 10:00, styrelsen samlas 9:30.

13. Mdtets avslutande
Ordforande tackade samtliga deltagare

Vid protokollet

ftir visat intresse och avslutade mritet.

Tommy sved
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