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Protokoll frin Styrelsemdte

Hemmesta Sodra Vagforening
org.nr: 7'17903-8000

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

Miitesdatumz 2022-09 -0 5

1. Miitets iippnande
Ordfdrande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

2. Val av miitesordfiirande tillika justerare
Motet valde Tommy Ahlsved.

3. Val av miitessekreterare
Mdtet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av fiiredragningslista
Mdtet beslutade go dkitnna foredragningslistan.

5. Inkomna skrivelser
2022-242 Brev skrivaren iir nyinflyttad till vdgforeningen och undrar om man behdver

ans<ika om att gA med i foreningen. Michael har hiilsat (2022-243)
brevskrivaren viilkommen och meddelat attman automatiskt blir
medlemmar.

2022-245 Felanmiilan lampa Ll88 Blisippeviigen 26-28. Markus har tackat for
informationen (2022-252) och efterfrigat en fbrtydning av vilken lampa
detta giiller dA adressen inte stiimmer med vir karta.

2022-246 Felanmiilan lampa L023 Akerbiirsviigen 18. Markus har tackat for
informationen (2022-253) och meddelat att vi planerarbyta denna vid
kommande service.

2022-249 Entreprenor meddelar att de kommer hora av sig angiende flytt av bommen
mellan Vitsippeviigen och TranbiirsvZigen.

2022-250 Leverantor meddelar att man fcirt in vtn nya adress efter p6pekande frAn
Michael (2022-232).

2022-25I Lantmiiteriet meddelar att man mottagit dverenskommelsen i iirende
22:08:602 och att den ser ut att vara komplett.

2022-254 Fortydligande av vilken lampa det giiller i tidigare skrivelse 2022-245.
Markus har tackat for informationen och meddelat att det var fel i var karta
(2022-276).

2022-255 Offert for flytt av bommen mellan Vitsippeviigen och Tranbiirsvhgen,
iirende 2I:04:540.
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2022-256 Felanm?ilan lampa f\Zl Akerbiirsvdgen 30. Markus har meddelat (2022-
257) att vi kopplat ur denna lampa d6 den b6rjat blinka samt att den kommer
lagas i kommande service.

2022-258 Brevskrivaren undrar vad som giiller om man vill ftilla triid utanfor sin
fastighet. Markus har meddelat (2022-259) vad som giiller samt att han tar
sig forbi fdr att titta pi triiden. Brevskrivaren tog sedan tillbaka sin dnskan
(2022-260).

2022-261 Fastighetsiigaren till Parkviigen 9 meddelar att de inte hiller med om v6ra
ft)reslagna andelstal och liigger fram motiveringar fbr annat fcirslag. Michael
har svarat pi detta (2022-266) att styrelsen star kvar vid sitt forslag och
ldmnar iiven en l2ingre motivering till detta. Vidare ombeds fastighetseigaren
att omgiende Aterkomma om de onskar en diskussion kring detta.

2022-262 Underlag fdr fakturering frin entreprenciren i iirende I9:044I0 (fiber till
forskolan Dalstugan).

2022-263 Felanmiilan av lampa Ll88, Bl6sippevdgen26-28. Markus har meddelat
(2022-267) att vi kiinner till denna och kommer fcirscjka lrtgarda den i niirtid.

2022-265 Lantmiiteriet meddelar efter vir frhga (2022-264) att Zirendet ang6ende
ledningsriitt pA Parkviigen och del av Hemmesta DalvZig, virt iirende
76:09:254, fortfarande iir 6ppet och kallelse till mdte kommer ske inom kort.

2022-269 Pi.minnelse om trasig lampa Ll88, Bl6sippevZigen26-28. Markus har
meddelat (2022-270) att styrelsen har hcig arbetsbelastning ftr tillftillet
varfdr det kan komma att drcija nigot iruran service sker.

2022-27I Felanmiilan av lampa L207, Backviigen 15. Markus har meddelat (2022-
272) att vi kiinner till denna och kommer lrtgarda den vid kommande
service.

2022-274 Entreprenoren tackar ftjr bestiillning av bomflytt (iirende 21:04:540) samt
meddelar att de Aterkommer med offerl pA vinterunderhillet.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 487 303,421{r
Nordea Sparkonto: 816,25 kr
Collector: 870182,34 kr (upplupenrdrfia 3 086,15 kr)
Marginalen: 766 309,07 kr (upplupen riinta 3 140,81 kr)
Resurs Bank: 854 736,72kr
Obetalda skulder: Ca. 10 000 ka

b. Rutiner rcjrande utbetalningar av egnautliigg: Beslut tas att attesterare och
kassor meddelar den som sokt niir iirendet iir hanterat.
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7. Viigfogdens rapport
a. 4 felaktiga lampor finns anmitlda vid tiden ftr mcjtet.
b. Kcirt bort flera rishogar.
c. Sanerat klotter och klistermiirken.
d. Pikorda pollare vid Dalsugan utbytta.

8. Nya f;renden
a. Inga nya iirenden togs upp.

9. Arendeloggen
14:02:012 Bullerplanket: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
14:08:097 Fiirskolornas andelstal: Michael har 6ter pratat med kommunen

angAende detta som sagt sig Sterkomma i iirendet.
15:08:181 Cykelstiillvidviigskiilet: Styrelsendiskuteraromdetiirnodviindigtatt

grusa runt det nya cykelstiillet, beslut tas att inviinta viren fcjr att se om
det blir t.ex. lerigt pi platsen. Arendet parkeras till viren.

15:11:200 Reline av dagvattenledning: Inget nytt.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02:285 Riijning sly Mellanvilgen-Dalviigen: Inget nytt.
17:04:307 Byte elskip Backviigen: Michael har skickat en faktura som nu

krediterats pi grund av att momsen nu ska inkluderas. vi inv2intar
momsregistrering innan ny faktura skickas.

17 :04 :3 1 1 Fiirriittning avstyckning Parkviigen 22: Inget nytt.
17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
IB :05 :37 7 Underhillsplan lekparker: Inget nytt.
18:07:386 Nya triid: Inget nytt.
18:09:404 Byte av pollare, ta bort iivergflngsstiille: Inget nytt.
l9:04:4I0 Fiber Dalstugan: Michael har nu fbtt information om vem fakturan ska

skickas till samt pA vilket belopp. Vi inviintar momsregistrering innan
vi skickar fakturan.

19:08:425 Diliga griisytor: Griis iir nu sitt pA flertalet platser dock iterstir
griisytan vid korsningen Mellanviigen - Hemmesta Dalviig.

19:08:458 Avstyckning Hemmesta LL:235 Parkviigen 9: Michael fortsiitter
dialogen med fastighetsiigaren som anser attvhrt fcirslag ligger for hogt.
Michael forlsiitter forscika fA till en overenskommelse innan Arsmotet
om inte detta gir tas frigan upp pa irsmdtet.

20:02:462 Sniiriijning gflngviigen Blisippevf,gen Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
20:02:469 Namn pi hemsidan GDPR: Inget nytt.
20 :03 :47 5 Ompriivningsfiirriittning: Inget nytt.
20:03:477 VA-ledning Parkviigen: Lantmiiteriet har nu meddelat att iirendet ej iir

avslutat utan kallelse till mote kommer ske inom kort.
20:04:480 Omridet kring containrarna: Inget nytt.
20 :04:481 Oversvf, mning Backviigen-Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
20:10 520 Snir Vitsippeviigen l5-l7z Inget nytt.
20 : 1 | :525 Y attens amling smultronviigen : Inget nytt.
21:02:535 Fiber tranbdr och Blisippeviigen: Inget nytt.
21:03:536 Vatten Kvarnvdgen: Inget nytt.
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2I:04:540 Staket Vitsippeviigen: Offert ftr flytt av bommen iir nu inkommen
och accepterad, entreprenoren kommer hora av sig nAgon dag innan de
borjar.

2I:06:546 Trafiken pi Parkviigen: Inget nytt.
2I :01 :5 49 Viindplats Slinbiirsviigen: Inget nytt.
2I:07:551 Triidf?illning Hemmesta Dalviig 14: Inget nytt.
2l:07 :556 Padelbanor: Inget nytt.
2I:07:557 Vatten pi iingen vid transformator Backviigen: Inget nytt.
21:08:560 Nya dagvattenbrunnar Bygdeviigen: Inget nytt.
2I:09:575 Riijning Blibiirsviigen: Mcite genomfort med niirmaste grannarna,

forslaget fran detta ar att vi rojer omr6det under hcjsten och tittar 6ver
om vi behdver jiimna till n6.got under kommande 6r. Styrelsen beslutar
fortsatta enligt f<irslaget.

21:10:582 Dela underhillsplanen: Forslag finns framtaget men beh<jver
ytterligare uppdateras efter en fdrsta granskning.

22:02:584 Rensning dagvattenbrunnar: Inget nytt.
22:02:585 Sliipvagn: Inget nytt.
22:02:586 Renovering container: Inget nytt.
22:04:589 Viilkomstbrev: Inget nytt.
22:04:591 Viigsyn 20222 Inget nytt.
22:05:593 Uppdatera underhillsplanen: Forslag finns framtaget men behover

ytterligare uppdateras efter en fcjrsta granskning.
22:06:595 Trfldf?illning Hallonvilgen 12: Inget nytt.
22:07:596 Borttagande av staket: Inget nytt.
22:07:597 Mil till Vitsippeparken: Inget nytt.
22:07 :598 Inkiip hastighetsdisplay: Inget nytt.
22:07:599 Snabelbil: Inget nytt.
22:07:600 Lagiindring andelstal: Michael fortsatter diskussionen med REV som

<jnskar iterkoppling hur detta fortskrider samt resultatet.
22:08:60I Triidf?illning Smultronviigen 5: Inget nytt.
22:08:602 Fiirriittning Hemmesta Dalviig 6 Hemmestall:3202 Vi har nu

erhillit en bekraftelse pi inskickad riverenskommelse diir lantmiiteriet
iiven meddelar att det ser ut att vara i sin ordning. Dock kommer det ej
kunna hinna vinna lagakraft innan arsmotet varfor debiteringsliingden
ej kommer inkludera detta.

22:08:603 Vattensamling Hemmesta Dalviig 20: Inget nytt.
22:08:604 Andrade momsregler: Michael har diskuterat med vir revisor, REV

samt Skatteverket kring detta och styrelsen har nu baserat pi detta per
capsulam beslutat ansoka om momsregistrering. Michael har nu ansokt
om detta hos Skatteverket.

22:08:605 Lokal stflmman: Bokningsbekriiftelse har nu inkommit.
22:08:606 Ordfiirande stiimma: Inget nytt.
22:08:607 Kallelse till stiimman: Inget nytt.
22:08:608 Fiirvaltningsberiittelse stdmman : Fdrvaltningsberiittelsen iir nu klar

och signerad.
22:08:609 Ekonomiskt underlag till stiimman: Bokslutet iir nu klart och

signerat.
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10.

22:08:610 Revision infiir stiimman: Revisionen rir nu avslutat utan
anmiirkningar.

22:08:611 Valberedningen infiir stiimman: Vi saknar fortfarande en suppleant,
Tommy kontaktar valberedningen och stiimmer av att de iiven pratat
med revisorssuppleanterna.

22:08:612 Hemsidan inftr stiimman: Michael lZtgger upp det dokument som nu
finns ftirdiga.

22:09:613 Triidfiillning Mellanviigen: Inget nytt.

Hemsidan
a. Inga fr6gor togs upp rdrande hemsidan.

Ovriga frigor
a. Inga ovriga frigor togs upp.

Niista miite
a. Preliminiir tid f<jr irsmcite 2022-09-2410:00 samling frhng:45
b. Konstituerande mote sker direkt efter stiimman

13. Miitets avslutande
Ordforande tackade samtliga deltagare frir visat intresse och avslutade mdtet.

Vid protokollet Justeras

llaU /h424
Sekreterare

11.

12.

M<itesoidfdrande

Dokumentnummer
HSVF-000444

Version
1.1

Datum
22-10-14

02022 Hemmesta S0dra Viigforening

Status
Godkiint

Sida
5r5)


