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Protokoll frAn Styrelsemote

Hemmesta Sodra Vagforening
org.nr: 717903-8000

Ndrvarande: Markus Aggefors, Lars-Gunnar Axelsson, Roel Lammers, Michael Axelsson,
Britt-Marie Rasmussen, Fredrik Axelsson, Joakim Hiigglund

Miitesdatu m: 2022-03 -28

Miitets iippnande
Vice ordftirande Roel Lammers hiilsade samtlisa viilkomna.

Val av miitesordftirande tillika justerare
M<itet valde Roel Lammers.

3. Val av miitessekreterare
Mdtet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
M<jtet be slutade godkiinna foredragning sli stan.

5. Inkomna skrivelser
2022-055 Meddelade om att sno som placeras pA Vitsippeviigen glider ut framf<ir

fastighetens infart. Markus har meddelat (2022-057) atthantar sig ftirbi och
tittar.

2022-058 Meddelade att det griivarbete som ska utfciras uteslutande iir pi fastighet
som ej tillh<ir viigforeningen samt friga om det behovs en TA-plan

2022-059 Forslag att man kontaktar kommunen for att fa till parkeringsfdrbud i
omridet. Styrelsen har sedan tidigare meddelat att vi ej avser fortsiitta denna
dialog varflor den ej besvarar detta utan hiinvisar till tidigare svar.

2022-061 Brevskrivaren har fr6"gor kring grannsamverkan pA Vitsippeviigen och
TranbiirsvZigen. Tommy har svarat (2022-075) att grannsamverkan iir en
frist6ende verksamhet och har ingen koppling till viigforeningen att gdra.

2022-064 Meddelade att betalning skett och kommer inkomma inom 3 dagar ftir
iirende 2I:06:547.

2022-066 Meddelande att lampa vid Backviigen 8 plotsligt los ett tag. Detta iir normalt
for lampor som iir pA viig att gh scinder, lampan kommer bytas i kommande
service.

2022-061 Piminnelse om kommande schakt pA Hemmesta Dalviig se2022-058 ovan.
Tommy har svarat (2022-068) att det ej behdvs en TA-plan samt att det gir
bra piborja arbetet.

2022-07 2 Offert sandsopning.
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2022-07 4 Offert sandsopning.
2022-076 Brevskrivaren har f6tt en vattensamling mellan sin fastighet och ny lagd

asfalt. Detta efter att kommunen anlagt ny asfalt pA viigen. Meddelar Ziven

att bilder finns om vi onskar. Markus har svarat (2022-077) att vi besoker
platsen under veckan och kommer ta upp frigan pi kommande styrelsemdte.
Om bilder finns liitt tillgiingliga fir dessa giirna skickas river.

2022-081 Bilder bifogas till tidigare skrivelse 2022-016. Styrelsen beslutar att Markus
ber brevskrivaren viinda sig till kommunen. Markus har efter mtitet gjort
detta (2022-100).

2022-078 Per capsulam beslut i iirende 22:04:590 angiende antagande offert ftlr
virens sandsopning. Ytterligare svar finns i inkomna skrivelser: 2022-079,
2022-080, 2022-082, 2022-083 och 2022-084. Hanteras vidare under
iirendet.

2022-086 Brevskrivaren har en d6lig gran utanfdr sin fastighet och vill att
viigforeningen tar bort denna. Markus har meddelat (2022-087) atthantar
sig forbi och tittar pA denna. Nytt iirende skapas for detta 22:05:594.

2022-089 Viirmdo kommun (bygg- och miljdavdelningen) undrar om vi upplever att
problemen med dagvatten frin fordrdjningsdiket har forbiittrats efter att man
forbiittrat driineringen pi jordbruksfastigheten. Markus har svarat (2022-
090) att dessa Atgarder troligen har forviirrat problemet. Vi hiinvisar iiven till
de personer pi kommunen som vi haft kontakt med angiende detta.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 797 65I,23l<r
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
Collector: 870 182,34 kr (upplupen riinta 863,03 kr)
Marginalen 766 309,07 kr (upplupen riinta 993,05 kr)
Resurs Bank: 859 452,96kr
Obetalda skulder: Ca. 110 000 kr

b. Inga andra ekonomiska frigor togs upp.

7. Viigfogdens rapport
a. 13 trasiga lampor i omridet.
b. Monterat stolpreflex refug Hemmesta Dalviig - Backviigen.
c. Bytt batteri i trafikr?iknaren.
d. Sandat ett flertal g6nger.
e. Hackat bort is g6ngviigen ner mot Tranbiirsviigen.
f. Rcijt undan stormfiillda triid.
g. Justerat skyltar.
h. Lagatpikdrd polle Hemmesta Dalviig 19.

8. Nya flrenden
a. Nytt iirende (22:05:593) skapas ftir att uppdatera underhAllsplanen efter

genomftrd viigsyn och infor planerande av niista verksamhetsir.
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9. Arendeloggen
14:02:012 Bullerplanket: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
1 4 :08 :097 Fiirskolornas andelstal: Inget nytt.
15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nytt.
15:1 1:200 Reline av dagvattenledning: Inget nytt.
16:03 :2I9 Dagvattenledning Mellanviigen: Inget nytt.
16:12'283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02:285 Riijning sly Mellanviigen-Dalvf, gen: Inget nytt.
17:04:307 Byte elskip Backviigen: Inget nytt.
17:04:311 Fiirriittning avstyckning: Arendet parkeras tills ftirriittningen iir

avslutad.
17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
18:05:377 Underhillsplan lekparker: Inget nytt.
18:05:378 Is gingviig: Inget nytt.
1 8:07:383 Fiberanslutning Blisippeviigen 7 z Inget nytt.
18:07:386 Nya triid: Inget nytt.
18:09:404 Byte av pollare, ta bort iivergingsstiille: Under viigsynen ser vi 6ver

iiven annan milning i omridet.
19 04:410 Fiber Dalstugan: Inget nytt.
19 08:425 Diliga griisytor: Inget nytt.
19:09:458 Avstyckning Hemmesta 11:235: Parkeras tills ftiniittningen iir

avslutad.
20:02:462 Sntiriijning gingviigen Blisippeviigen Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
20:02:469 Namn pi hemsidan GDPR: Inget nytt.
20:03:475 Ompriivningsfiirr?ittning: Enligt iirende 21:08:559 si tas iiven

parkeringar med i ftirr2ittningen.
20:03:417 VA-ledning Parkviigen: Inget nytt.
20:04:480 Omridet kring containrarna: Inget nytt.
20 :0 4 : 48 I Oversvfi m nin g B ackvii gen-Hem m esta D alvii g : 2022 -089 Viirmdci

kommun (bygg- och miljoavdelningen) undrar om vi upplever att
problemen med dagvatten frin fdrdrdjningsdiket har fdrbiittrats efter att
man ftirbiittrat driineringen pi jordbruksfastigheten. Markus har svarat
(2022-090) att dessa Atgarder troligen har f<irv?irrat problemet. Vi
hiinvisar iiven till de personer pi kommunen som vi haft kontakt med
angiende detta.

20:05:483 Fiber Blisippevfigen: Inget nytt.
20:10:516 Toppning tallar: Inget nytt.
20:10:520 Snir Vitsippeviigen l5-l7z Inget nytt.
20 : | | :525 Y attensamling smultronviigen : Inget nytt.
2I:02:535 Fiber tranbfir och Blisippeviigen: Inget nytt.
2l:03:536 Vatten Kvarnviigen: Inget nytt.
2l:04:540 Staket Vitsippeviigen: Inget nytt.
21 06:546 Trafiken pi Parkviigen: Inget nytt.
2l:06:547 Pikiird stolpe Hemmesta Dalviig-Centrum vflgen: Ers?ittningen har

nu kommit in frin ftirsiikringsbolaget och stolpe, stolpreflex och sista
ftistet rir 6tg?irdade, iirendet stiings.

2l :07 :5 49 Viindplats Slinbiirsviigen : Inget nytt.
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2l:07:55I Triidf?illning Hemmesta Dalviig 14: Inget nytt.
2l:07:556 Padelbanor: Inget nytt.
2l:07.557 Vatten pi iingen vid transformator Backviigen: Inget nytt.
21:08:559 Parkering Lingonviigen: REV rekommenderar att man i forriittningen

niimner parkeringar. Varfor det tas med i foniittningsiirendet att vi ska
fA ftirvalta parkeringar (iirende 20 03:475).

21:08:560 Nya dagvattenbrunnar Bygdevf,gen: Inget nytt.
21:08:562 Trafik-ii Hallonviigen: Trafikcin iir nu utplacerad, iirendet stiings.
21:08:563 Diitt triid Blisippeviigen 28: Markus har pratat med fastighetsiigaren

som kommer ta ner det mindre triidet i samband med stiiddagen.
21:08:574 Trasiga soptunnor: De trasiga soptunnorna iir nu utbytta, iirendet

stiings.
21 :09 :57 5 Riijning Blibiirsviigen: Inget nytt.
21:10:582 Dela underhillsplanen: Inget nytt.
22:02:584 Rensning dagvattenbrunnar: Inget nytt.
22:02:585 Slfipvagn: Inget nytt.
22:02:586 Renovering container: Inget nytt.
22:03:587 Byggavfall: Inget nytt.
22:04:588 Vattenfall Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
22:04:589 Viilkomstbrev: Inget nytt.
22:04:590 Sandupptag}022: Styrelsen har per capsulam beslutat att arfia en av

de inkomna offerterna och Markus har meddelat offertskrivarna. Vi har
fbtt en friga fran den valda entreprenoren om vi mot en extra kostnad
vill att de iiven bliser rent pi ett antal av de griisytor dlir sand ligger.
Styrelsen beslutar godkiinna detta upp till en kostnad av 8 ooo kr,
Markus meddelar entreprendren.

22:04:591 Viigsyn 20222 Inget nytt.
22:04:592 Stiiddagen 2022: Inget nytt.

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

1 1. Ovriga frigor
b. Inga <ivriga fr6gor togs upp.

i2. Niista miite
a. Styrelsemote 2022-04-25 19 00
b. Striddag preliminiirt den2022-05-07 10:00, styrelsen samlas 9:30.

13. Miitets avslutande
Ordforande tackade samtlisa deltasare f<ir visat intresse och avslutade m<itet.
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