Minnesberg-Aggarps samfällighetsförening Verksamhetsberättelse 2018
Samfällighetsföreningen har haft fem styrelsemöten under året. Protokoll finns på vår
hemsida: www.minnesberg.se. Hans Jonsson har fortsatt att uppdatera hemsidan
kontinuerligt. Ansvaret för hemsidan har tagits över av Cecilia Wettstam som ska göra en ny
hemsida som kan uppdateras utan att man behöver specialprogram på sin dator som idag,
vilket förenklar hanteringen. Projektet med ny hemsida påbörjas våren 2019.
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Inventering av vägen gjord av Peter och Stefan. Markeringar gjorda i asfalten där
åtgärder behövs, t ex vid sprickor och brunnar.
Lagning av utfarten till väg 108 - hål mellan 108:an och busshållplatsen, kant i rondell
sönderkörd, m m. Lagning gjord med “snabelbilen”. Svevia gör arbete till våren 2019.
Brunnar på olika platser - rensning och fyllning av hål (bl a åtgärdat höjd på brunn vid
f d affären, var mycket djup) - visst mindre arbete har gjorts, Neglén ska göra
ytterligare jobb
Lerig väg p g a arbete vid Minnesbergs gård - Krav på “Slirig-väg-skyltar” + städning
varje kväll har framförts till fastighetsägaren
Asfaltering efter fibergrävning, även påfyllnad - NetAtOnce skulle åtgärda men deras
underleverantör som gjort jobbet här har gått i konkurs. Påfyllnad gjord men behövs
mer. Stefan har vid flertalet tillfällen försökt få kontakt med rätt person på NetAtOnce
för att se till att asfaltering blir gjord, men har inte fått tag på ansvarig ännu.
Hinder till rastplatsen har diskuterats, viss städning har gjorts, inte så stor
nedskräpning så vi avvaktar med hinder
Kantskärning, kantklippning, klippning av häckar (bl a på Tegelbruksvägen och
Magnushillsvägen) och asfaltering/snabellagning har genomförts
Kreditkort för vägföreningen har tagits ut, innehas av kassören
Kontaktinformation vägföreningen - Telnr har lagts upp på webbsidan för att
utomstående (t ex för snöröjning) lätt ska kunna ta kontakt med vägföreningen
MSCC har lånat vägen mot ersättning för att köra sin årliga “backtävling” i augusti.
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