Minnesberg-Aggarps samfällighetsförening Verksamhetsberättelse 2019
Samfällighetsföreningen har haft fem styrelsemöten under året. Protokoll finns på vår
hemsida: www.minnesberg.se. Hans Jonsson har fortsatt att uppdatera hemsidan enligt
information från Cecilia Wettstam, sekreterare och webbansvarig. Vi har uppgraderat vårt
abonnemang för webbplats hos One.com (företaget där vi har vår webbsida) till WordPress
Plus. Ny webbsida ska skapas i programmet WordPress.

Åtgärdat under 2019
●

Lagning av utfarten till väg 108 - stort hål mellan 108:an och busshållplatsen har fyllts
igen, Sydbeläggningar har asfalterat backen upp mot 108:an 2019-11-15.

●

Brunnar på olika platser - rensning och fyllning av hål, arbete utfört av Negléns.

●

Lerig väg p g a arbete vid Minnesbergs gård - Krav på “Slirig-väg-skyltar” på lämplig
plats + städning varje kväll har framförts till fastighetsägaren.

●

Lerig väg även p g a arbete ovanför fotbollsplanen - 300 m från 108:an. Enligt
överenskommelse ska det hållas rent under den tiden arbetet pågår.

●

Asfaltering efter fibergrävning, även påfyllnad - NetAtOnce skulle åtgärda. Stefan har
haft kontakt med advokat, en tjänst vi har tillgång till viss tid genom vårt medlemskap
i REV (Riksförbundet Enskilda Vägar), för att få tips på hur vi skulle komma vidare.
Besiktningsprotokoll på Net At Once´s skador framtaget, gäller alla rännor som
NetAtOnce orsakat. Stefan har gjort besiktning tillsammans med både Svevia och
Sydbeläggningar, offerter har inkommit. Stefan har skickat sammanställning till
NetAtOnce, på vad de gjort för arbete här, inkl. offert från Sydbeläggningar, med
uppmaning att återkomma angående genomförande av arbete samt betalning.
Sydbeläggningar rekommenderade att jobbet görs till våren. NetAtOnce har bekräftat
att arbetet kommer att genomföras under 2020.

●

Nedskräpning på rastplatsen - städning behövs då och då men inte så stor
nedskräpning så vi avvaktar med hinder tills vidare.

●

Kantklippning genomfört av Kullebo.

●

Häckklippning i byn - Klippt under oktober av Häckklippning i Skåne AB.

●

Kullebo har satt i och tagit upp snöpinnar.

●

Byte av ägare till domänen minnesberg.se har gjorts, ägare är nu
samfällighetsföreningen istället för enskild person. Autogiro för årlig faktura ordnat.

●

Vi har köpt in nytt ekonomisystem: Visma - Ekonomisystem för föreningar, då det
gamla systemet inte uppfyller våra krav och behov.
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●

Saltning på vintern - vi har avtal med NCC. Vi har lovat Skånetrafiken att vi ansvarar
för saltningen så att bussen kan köra här.

●

Cykelvägen mot Svedala i dåligt skick. Vissa partier är hala även sommartid. Peter
har pratat med Trafikverket. Det fanns inte pengar, ska äskas till 2020.

●

Avlopp har diskuterats - hur ser planen ut för Minnesberg? Enligt information från
kommunens ansvariga blir Minnesberg sista byn som får kommunalt avlopp,
information ska komma. Bra om lagning efter fibergrävning samordnas med
avloppsarbete.

●

MSCC har lånat vägen mot ersättning för att köra sin årliga “backtävling” i augusti.
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