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Protokoll fr6n Styrelsem6te

Hemmesta Sddra Vdgforening
org.nr: 717903-8000

Nfirvarande: Markus Aggefors, Lars-Gunnar Axelsson, Roel Lammers, Tommy Ahlsved,
Fredrik Axelsson och Michael Axelsson

Miitesdatu m: 2022-0 5 -23

l. Miitets dppnande
Ordftirande Tommv Ahlsved hiilsade samtlisa vdlkomna.

2. Val av miitesordfiirurrd" tillika justerare
Motet valde Tommy Ahlsved.

3. Val av miitessekreterare
M6tet valde Markus Aggefbrs.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
Mdtet beslutade godkiinna fdredragningslistan.

5. Inkomna skrivelser
2022-103 Brevskrivaren dnskar att vitra farthinder Ater placeras ut samt att fler

placeras pi Parkviigen. Markus har svarat (2022-126) att farthindren
kommer placeras ut inom nigon vecka och att det idag inte finns nhgra
planer ph att placera fler farthinder pA Parkviigen.

2022-104 Brevskrivaren undrar om det finns fiber frin flera operatdrer i omridet.
Markus har svarat (2022-105) att det idag bara finns Telia Oppen fiber i
omr6det.

2022-105 Brevskrivaren har blivit hiinvisad till viigforeningen frin kommunen
angiende borttagande av rostigt staket. Markus har besokt platson och pratat
med fastighetsiigaren, styrelsen beslutar ta bort staketet Markus ansvarar fdr
detta, nytt iirende 22:07:596.

2022-109 Meddelande om avflyttning, Michael har tackat for informationen (2022-
1 10).

2022-113 Brevskrivaren undrar vad som giiller om man flyttar, om det behover
anmiilas eller om uppdatering sker automatiskt. Michael har svarat (2022-
114) att dverforing av sker automatiskt nigra gAnger per ar frin

. Lantmiiteriet. Det kan vara bra meddela oss sA vi kan hilla lite extra koll vid
utskick av faktura.
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2022-115 Brevskrivaren undrar om det finns nigra planer ph att ersiitta de fotbollsmil
som tagits bort i Vitsippeparken samt 6ter sZitta upp den gunga som saknas.

Gungan ar borttagen pi grund av att gungst?illningen iir monterad fcir niira
staketet iirende 14:04:046 finns ftir detta. Styrelsen beslutar att Fredrik
uppdras ta fram underlag for beslut giillande milen. Markus har efter motet
besvarat mailet (2022- 1 3 0).

2022-119 FrAga fr&n fastighetszigaren om beslut fattats i iirende 22:05:594,
Trlidftillning Hemmesta Dalviig 10. Styrelsen beslutar att godkiinna
ftillningen om signerat granneintyg inkommer. Aterstir att overl2imna
granneintyg.

2022-l2I Brevskrivaren iir orolig for att om det byggs parkeringsplatser pi
Lingonviigen finns risk for att det blir en uppstiillningsplats lor bilar fran
ovriga omridet. Onskan fiamfors att skylta dessa platser lor boende pA

Lingonviigen. Forslaget tas med i Srende 21:5:559 fbr senare beslut. Markus
har meddelat brevskriv aren (2022- I 28).

2022-122 Brevskrivaren har fAtt sopsand dumpat i ett dike vid sin fastighet och iir nu
orolig for att detta ska fdrsZlmra awattningen av dennes fastighet. Markus
har efterfr6gat ytterligare information (2022-123) och iiven pratat med
brevskrivaren. Vi har nu pratat med v6r entreprenor som meddelat att detta
ej kommer fr6n oss. Markus har efter motet meddelat (2022-132) detta till
brevskrivaren och rekommenderat honom kontakta Centrumforeningen.

2022-124 Meddelande om avflyttning, Michael har tackat for informationen (2022-
131).

2022-127 Foljer pi konversationen 2022-103 ovan. Brevskrivaren dnskar sig iindi fler
farthinder.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 668 607,38 kr
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
Collector: 870 182,34 kr (upplupennntal 463,82kr)
Marginalen: 766 309,07 kr (upplupen riinta 1 639,69l<r)
Resurs Bank: 854 736,72kr
Obetalda skulder: Ca. 85 000 kr

b. Styrelsen stiimmer Ater av det ekonomiska liiget mot lagd budget dA var kasscir,

Michael, nu deltar och konstaterar att lZiget ser bra ut, dock itersthr mttnga
storre kostnader som kommer ske under kommande v6r/sommar. Fredrik
liimnar motet under denna punkt.
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7. Viigfogdens rapport
a. I felaktig lampa finns anmiild vid tiden fbr m<itet.
b. Griisklipparen har nu varit pA service, knivarna behovde bytas men har ling

leveranstid varfdr man satt pi en annan typ temporart, klippningen fungerar
dock nigorlunda bra riven med dessa.

8. Nya iirenden
a. Styrelsen beslutar kcip in ytterligare en hastighets skylt, Markus bestiiller, nytt

drende 22:07:598.
b. Det brirjar finnas sprickor som bor itgardas i vttra vtigar Markus undersdker

om vi kan anlita en snabelbil for att itgarda detta, nytt drende 22:07:599.
c. Den I juli2022 kommer en lag?indring som ger viigfdreningar riitten att

sjdlvstiindigt administrera iindringar av andelstalen. Mikael undersoker vad
detta betyder for oss samt om vi behcjver agera nigot pi detta, nytt ?irende

22:07:600.

9. Arendeloggen
1 4:02:012 Bullerplanket: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
14:08:097 Fiirskolornas andelstal: Detta iirende kommer hanteras i kommande

ftirriittning (se iirende 20:03:475). Detta iirende parkeras tills
lorriittningen iir avslutad.

15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nytt.
15:1 1 :200 Reline av dagvattenledning: inget nytt.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02:285 Riijning sly Mellanviigen-Dalviigen : Inget nytt.
17:04307 Byte elskip Backviigen: Inget nytt.
17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
18:05:377 Underhillsplan lekparker: Inget nytt.
18:05:378 Is gingviig: Inget nytt.
18:07:383 Fiberanslutning Blisippeviigen 7: Inget nytt.
18:07:386 Nya triid: Inget nytt.
18:09:404 Byte av pollare, ta bort iivergingsstiille: Inget nytt.
19:04:410 Fiber Dalstugan: Inget nytt.
19:08:425 Diliga griisytor: Griisytan vid korsningen Mellanviigen Hemmesta

Dalvlig behover forbiittras och tas nu med i detta iirende, detta har
tidigare hanterats i iirende 16:03:219 vilket nu stiings.

20:02:462 Sniiriijning gingviigen Blisippeviigen Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
20:02:469 Namn pi hemsidan GDPR: Inget nytt.
20 :03 : 47 5 Ompriivnin gsfiirr?ittnin g : Inget nytt.
20:03:477 VA-ledning Parkviigen: Inget nytt.
20:04:480 Omridet kring containrarna: Inget nytt.
20 :04 :481 Oversviimning Backviigen-Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
20:05:483 Fiber Blisippeviigen: Ingen aktivitet har skett i detta iirende varfor

drendet stiinss.
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20:10:516 Toppning tallar: Efter att samtal har genomforts med de
fastighetsiigare som ej signerat granneintyget beslutar styrelsen att ej ge

tillitelse till ftillning av de onskade triiden dock ges medgivande till att
ta bort det berorda sniret. Markus Skriver beslutsbrev och ltimnar d,ver.

20:10:520 Snir Vitsippeviigen l5-l7z Inget nytt.
20 : | 1 :525 Y attensam lin g smultronvii gen : Inget nytt.
2l:02:535 Fiber tranbiir och Blisippevf,gen: Inget nytt.
2l:03:536 Vatten Kvarnviigen: Inget nytt.
2l:04:540 Staket Vitsippeviigen: Inget nytt.
2I:06:546 Trafiken pi Parkviigen: Inget nytt.
2l:07 :549 Viindplats Slinbiirsvdgen: Inget nytt.
2I:07:551 Triidftillning Hemmesta Dalv$g 14: Inget nytt.
21:07:556 Padelbanor: Inget nytt.
21:07:557 Vatten pi iingen vid transformator Backviigen: Inget nytt.
21:08:559 Parkering Lingonviigen: Detta 2irende kommer hanteras i kommande

ftirriittning (se lirende 20:03 475). Detta iirende parkeras tills
ftiniittningen iir avslutad.

21:08:560 Nya dagvattenbrunnar Bygdevfigen: inget nytt.
21:08:563 Diitt triid Blisippeviigen 28: Inget nytt.
2I :09 :57 5 Riijning Blibiirsviigen : Inget nytt.
21:10:582 Dela underhillsplanen: Inget nytt.
22:02:584 Rensning dagvattenbrunnar: Vi har inte hort nigot mer sedan de var

i omridet och sdg brunnarna, Markus undersciker varftir vi inte hort
n6got samt om de 2ir klara.

22:02:585 Sliipvagn: Inget nytt.
22:02:586 Renovering container: Inget nytt.
22:03:587 Byggavfall: Markus har 6ter pratat med fastighetsiigaren och meddelat

vad vi anser bor g<iras.

22:04:589 Viilkomstbrev: lnget nytt.
22:04:590 Sandupptag}0Z?z Sopningen iir nu avslutad och fakturan har

inkommit, 2irendet stiings.
22:04:591 Viigsyn 20222 Viigsynen iir nu piborjad, nigra omrAden Aterstir.
22:04592 Stiiddagen 2022: Stiiddagen iir nu genomford trots vfldret var

uppslutningen som vanligt dock var det f;irre vid korvgrillningen. Aven
rishogar och sopsiickarna iir nu hiimtade. Styrelsen vill rikta ett stort
tack till alla er som deltog. Arendet stiings.

22:05:593 Uppdatera underhillsplanen: Inget nytt.
22:05:594 Triidfiillning Hemmesta Dalviig 10: Se inkommen skrivelse 2022-119

ddr beslut tagits att godkiinna ftillningen om signerat granneintyg
inkommer. Aterstir att civerliimna granneintyg. Markus skriver
beslutsbrev om signerat granneintyg inkommer.

22:06:595 Tr?idf?illning Hallonvfrgen 12: Styrelsen beslutar godklinna f;illningen
under forutsiittning att signerat granneintyg inkommer. Markus skriver
beslutsbrev efter signerat granneintyg inkommit.
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10. Hemsidan
a. Inget fanns att ta upp ang6ende hemsidan.

11. Ovriga frigor
d. Inga ovriga fr6gor togs upp.

12. Niista miite
a. Styrelsemdte 2022-06-20 19:00

13. Miitets avslutande
Ordftlrande tackade samtliga deltagare fbr visat intresse och avslutade mcitet.

Vid protokollet

Markus'Aggefors

Justeras

TommyAhlsved
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