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Minnesanteckningar styrelsemöte
Datum:
Plats:
Tid:
Närvarande:

Tisdagen den 8 februari 2011
Roland Friberg
Kl. 18.30
Roland Friberg, Göran Längby, Stefan Thörnblad, Kurt Kempe,
Jan Andersson, Hans Jonsson.
Kurt Kempe var inte närvarande vid, eller delaktig i punkterna 1 och 2.

1. Faktura snöröjning
Diskuterades faktura från Naturek beträffande snöröjning med lastmaskin vid
”svår vinter” på 63 750 kronor för arbete t.o.m. 12 januari 2011. Fakturan
accepterades men inför kommande vintrar ska specifikation av
snöröjningsuppdraget förbättras och förtydligas.
2. Framtida snöröjning
Beslöts att med anledning av årets snöröjning och dess kostnader förnya
upphandling av snöröjning till kommande år. En tydlig kravspecifikation skickas till
3-5 potentiella utförare. Kravspecifikationen ska bland annat ta upp timersättning
relaterat till utrustning och kapacitet, tidpunkter, sträckor, standard på röjningen.
Ansvarig: Stefan Thörnblad. En arbetsgrupp ska utses vid årsmötet. Det är
mycket önskvärt att arbetsgruppen består av ett brett urval av medlemmar i
föreningen. Arbetet berör oss alla.
3. Debiteringslängd/avgift
Beslöts föreslå årsmötet att höja avgiften till 600 kronor per andel under 2011
(300 kr 2010). Höjningen gäller endast för år 2011. Förnyat beslut om avgift tas i
sedvanlig ordning vid därpå följande årsmöte. Höjningen är kopplad till de höga
snöröjningskostnaderna i kombination med behov av något ökade marginaler för
kommande utgifter. Utebliven höjning kan medföra att kassan under innevarande
budgetår inte räcker till för oförutsedda utgifter varvid extradebitering med kort
varsel måste göras.
4. Busshållplats
Problemen med sönderkörning av kantsten fortsätter. Beslöts ta bort löst liggande
och sönderkörd kantsten. Ansvarig: Kurt Kempe, utföres senast 30/4 2011.
5. Parkering av fordon
Olämpligt parkerade fordon vid vägen kan medföra stora olägenheter. Bland
annat finns indikationer att posten inte accepterar situationen utan kan tänka sig
en postbox i Alstad. Frågan kommer att tas upp för diskussion vid årsmötet.
6. Tung trafik
Problemen med tung trafik, relaterad till boende i byn, i byn är omfattande.
Problemställningen kommer att behandlas vid årsmötet.
7. Döda träd
Stefan Thörnblad kommer senast 30/4 2011 ta bort döda träd.
8. Gamla banvallen
Stefan Thörnblad fortsätter arbetet med att utreda kostnader för att återställa
gamla banvallen i ett långsiktigt bättre skick. Flera offertalternativ ska tas fram.
9. Vegetation vid väg
Roland Friberg har tagit reda på regler för vegetation vid väg. Fastighetsägare ska

själv röja vegetationen men ytterst ansvarig är Samfällighetsföreningen. Komplett
beskrivning av reglementet finns på hemsidan.
10. Återställningsarbete
Arbetet med att återställa efter byte av lyktstolpar är inte slutfört. Ett muntligt
besked från utförarna har getts om att arbetet ska vara slutfört den 1 maj 2011.
Kontaktperson: Jan Andersson.
11. Skylt
Önskemål finns om att sätta upp en gul skylt ”Minnesberg” vid 101:an från
Anderslövshållet. Ansvarig Jan Andersson. Kommunen är inte ansvarig att sätta
upp dylika skyltar. Jan undersöker kostnad för att föreningen själv sätter upp en
skylt.
12. Motortävling
Beslöts att MSCC får använda vägen för en backtävling i augusti 2011 (datum
ännu ej fastställd). Önskemål finns om att utöka samarbetet med Byalaget för
organisering av fika mm.
13. Vegetation i väggrop
Beslöts att gräs mm vid vägen ska huggas vecka någon gång under vecka 22-24
samt vecka 36-38.
Hans Jonsson, Sekreterare

