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Protokoll fn6n Styrelsemdte

Hernmesta Sod ra Vegforen ing
org.nr: 717903-8000

Nflrvarande: Markus Aggefors, Lars-Gunnar Axelsson, Roel Lammers, Tommy Ahlsved,
Fredrik Axelsson, Michael Axelsson och Britt-Marie Rasmussen

Miitesdatu mz 2022 -0 6 -20

1. Miitets iippnande
Ordfbrande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

2. Val av miitesordfiirande tillika justerar"e
Motet valde Tommy Ahlsved.

3. Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Aggefbrs.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
Motet beslutade godkiinna fbredragningslistan.

5. trnkomna skrivelser
2022-136 Brevskrivaren dnskar att griiset pi iingarna klipps innan maskrosorna frciar

av sig och sprids till triidgirdarna. Markus har meddelat (2022-140) attvi
hoppas kunna klippa kommande helg och att orsaken till att det dragit ut pi
tiden iir att det inte g6tt klippa pi grund av viidret under de tider vi haft
mdjlighet.

2022-139 Friga vart farthindren tog viigen. Markus har meddelaL (2022-141) att
fdrdrdjningen av utplaceringen av vttra farthinder berodde ph att vtr
grdsklippare behovt lite mer omvirdnad iin normalt men att det kommer
placeras ut under kommande helg.

2022-142 Fdljer pA v6rt svar 2022-141 ovan, Brevskrivaren onskar fler hinder till
Parkviigen di man upplever ett okande problem med trafiken pi vtigen.
Styrelsen beslutar att Markus svarar att man i dagsliiget inte kommer placera
ytterligare farthinder pA Parkviigen samt att vi snart hoppas fAr ut ett
formuliir om trafiksituationen pi Parkviigen se iirende 21,:06.546. Markus
har efter motet besvarat mailet (2022-156.
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2022-147 Lantmiiteriet informerar om kommande avstyckning av Hemmesta 1l:320
och undrar om vi har synpunkter pi ftirslaget andelstal samt hur vi vill att
ersiittningen ska beslutas. Tommy har frtryat (2022-l4B) niir detta behover
besvaras. Styrelsen beslutar att Michael kontaktar lantmiitaren och
eventuellt iiven fastighetstigaren for att viilja viig framit beroende pA tiinkt
byggnation. Nytt iirende 22:08 602.

2022-\49 Brevskrivaren har noterat att det inte placerats nigra farthinder i korsningen
Centrumviigen/Blibitrsviigen och efterfrigar nu att det 6ter placeras pi
platsen. Man upplever att biltrafiken hAller alldeles for hog fart samt att
sikten iir skymd i korsningen. Markus har meddelat (2022-150) att
farthindren flyttas runt i omridet och att det mycket viil kan placeras pi
platsen senare.

2022-151 Bekriiftelse frin Viirmdo kommun pA felanm6lan av siittning i
C entrumbacken iirend e 2206 1 4 -KS B-AY 1 4.

2022-152 Felanmiilan vattensamling pA vdgen i hdjd med Hemmesta Dalviig 20.
Markus har meddelat (2022-153) att vi tar med detta i den viigsyn som nu
pigir och forsoker hitta en losning pA detta.

2022-154 Brevskrivaren for 2022-152 meddelar att nigot m6ste goras samt bifogar
bilder pi vattensamlingen. Styrelsen beslutar att Markus tittar ph mdjliga
losningar for detta samt or'n detta 2ir mojligt losa i samband med t.ex.
kommande omliiggningar i omridet, Markus meddelar brevskrivaren. Nytt
drende 22:08:603.

2022-155 Signerat granneintyg iirende 22:05:594, triidfbllning Hemmesta Dalviig 10.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 578 223,71kr
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
Collector: 870 182,34 kr (upplupenrdrfia I 826,i9 kr)
Marginalen: 766 309,07 kr (upplupen riinta 1 963,01 kr)
Resurs Bank: 854136.72kr
Obetalda skulder: Ca. 55 000 kr

b. Beslut tas att ersiittningsansprik liimnas till Tommy fbr signering innan de

liimnas till Michael for utbetalning.
c. Skatteverkets andrade stiillningstagande angiende moms. Skatteverket har

iindrat sin instiillning till hur moms ska hanteras i samftilligheter, detta kan nu
leda till att vir viigfdrening kan komma bli skyldig att redovisa moms. Michael
tittar vidare pi vad detta kan ha 1'6r piverkan pi oss samt om vi beh<jver agera
redan for innevarande 6r. Nytt iirende 22:08 604.
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7. Viigfogdens rapport
a. 3 felaktiga lampor finns anmiild vid tiden for motet.
b. Lagat staketet vid viigskdlet.
c. Kontrollerat dagvattenbrunnar efter sugning, fortfarande stopp i de 3 som vi

kiint till sedan tidigare.
d. Vir grdsklippare klipper ojiimnt, vi hoppas nu att de nya knivarna ska forbiittra

detta. Fjiidern iir nu monterad och l6sa delar har plockats bort lor att senare
svetsas pi plats igen.

e. Lampan vid Backviigen l5 saknas pi vir karta.
f. Temporiirt lagat en siittning pi Centrumviigen efter att kommunen bes<jkt

platsen och undersokt att det inte ser ut att vara nhgra liickor p6 deras
anliiggning lArende hos kommu nen: 220614-KSB-AY 14). Aterstir att
asfaltera,

8. Nya flrenden
a. Inkdp stdrre griisklippare, DA vi sedan n6got 6r tillbaka klipper ytterligera

gr?isytor (i dagsldget klipper vi ca. 4 ha) har vir nuvarande griisklippare blivit
lite pA griinsen vad den orkar med. Beslut tas att Roel och Markus undersoker
vad som skulle kunna passa och hur t.ex. fbrvaring och service skulle kunna gi
till.

b. Triidftillning Smultronviigen 5. Fastighetsdgaren till Smultronviigen 5 onskar
fblla ett stdrre antal trad strax utanfbr sin fastighet. Trdden iir uppmiirkta med
rod/vit snitsel. Styrelsen beslutar besdka platsen innan den fattar beslut. Lars-
Gunnat, Michael och Markus deltog ej i beslutet. Nytt iirende 22:08:601.

9. Arendeloggen
14:02:012 Bullerplanket: Inget nytt.
l4:04:046 Lekparker: Inget nytt.
15:08:181 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nytt.
l5:11:200 Reline av dagvattenledning: Inget nytt.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02:285 Riijning sly Mellanviigen-Dalviigen : Inget nytt.
17:04:301 Byte elskip Backviigen: Inget nytt.
17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
IB05'377 Underhillsplan lekparker: Inget nytt.
18:05:378 Is gingviig: Arendet parkerar di vi behdver viinta pi fbrriittningen for

iiven detta iirende.
18:07:383 Fiberanslutning Blisippeviigen 7z Inget nytt.
18:07:386 Nya triid: Inget nytt.
l8:09:404 Byte av pollare, ta bort iivergingsstiille: Inget nytt.
19:04:410 Fiber Dalstugan: Inget nytt.
19 08:425 Diliga griisytor: Inget nytt.
20:02:462 Sniiriijning gingviigen Blisippeviigen Hemmesta Dalvf,g: Inget nytt.
20:02:469 Namn pi hemsidan GDPR: Inget nytt.
20 :03 : 47 5 Ompriivnin gsfiirriittnin g: Inget nytt.
20:03:471 VA-ledning Parkviigen: Inget nytt.
20:04:480 Omridet kring containrarna: Inget nytt.
20:04:481 Oversvfimning Backvdgen-Hernmesta Dalviig: Inget nytt.
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Toppning tallar: Beslutsbesked iir nu overliimnat, iirendet stiings.
Snir Vitsippeviigen 15-17: Inget nytt.
Vattensamling smultronvf,gen: Inget nytt.
Fiber tranb?ir och Blisippeviigen: Inget nytt.
Vatten Kvarnviigen: Inget nytt.
Staket Vitsippeviigen : Inget nytt.
Trafiken pi Parkviigen: Inget nytt.
Viindplats Slinbirsvdgen: Inget nytt.
Triidfiillning Hernmesta Datrvrig 14: Inget nytt.
Padelbanor: Inget nytt.
Vatten pi iingen vid transformator Backviigen: Inget nytt.
Nya dagvattenbrunnar Bygdeviigen: Inget nytt.
Diitt triid Blisippeviigen 28: Det mindre triidet iir nu nertaget, itrendet
stiings.
Riij ning Blibiirsviigen : Inget nytt.
Dela underhillsplanen: Inget nytt.
Rensning dagvattenbruernar: Fortsatt stopp i 3 brunnar Markus
kontaktar entreprenor.fbr att unders6ka orsaken till detta samt itgiirdar
om det ryms inom 6rets budget.
Sliipvagn: Inget nytt.
Renovering container: Inget nytt.
Byggavfall: Inget nytt.
Viilkomstbrev: Inget nytt.
Viigsyn 20222 lnget nytt.
IJppdatera underhillsplanen: Inget nytt.
Triidfiillning Flemmesta Dalviig tr0: Signerat granneintyg har nu
inkommit och vi har liirnnat over beslutsbesked. Arendet stiinss.
Triidfiillnin g H allonviigen tr 2 : Granneintyg overliimnat.
Borttagande av staket: Inget nytt.
Mel dil Vitsippeparken: Markus har svarat (2022-130) att vi
undersoker mojligheterna fbr milen samt att gungstiillningen miste
flyttas innan vi kan montera den saknade gungan.
trnktip hastighetsdisplay: Inget nytt.
Snabelbil: lnget nytt: "

Lagiindring andelstal: Michael har pratat med jurist och lantmiitare ptt
REV och det kommer att bli billigare att gora civerenskommelser dn att
fatta beslut pA irsstiimma. Har beslutet fattats pi en stiimma kan man
iiven klandra stiimmobeslutet varf'or det iir viktigt beslutet fattas pi ett
korrekt siitt. Michael undersoker vem som ska st& for kostnaden for
anmiilan av nya andelstal till Lantmiiteriet, samt om man iiven kan fatta
beslut om detta pA irsstiimman. Michael forbereder iiven fdrslag pi
beslut till stiimman och kontaktar de fastighetsiigare diir vi har 6ppna
diskussioner kring andelstal for att hrira deras instiillning till detta.
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Hemsidan
a. Inget fanns att ta upp angiende hemsidan.

10. Ovriga frigor
c. Inga dvriga frigor togs upp.

I l. Niista miite
a. Styrelsemote 2022-08-15 l9:00
b. Styrelsemote 2022-09-05 l9;00
c. Preliminiir tid for irsm<ite 2022-09-18 l0:00 samlins frfng.45

12. Miitets avslutande
Ordforande tackade samtliga deltagare ftir visat intresse och avslutade mcitet.

Vid orotokollet

Mark
Motesordforande
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