Protokoll fört vid Minnesberg‐Aggarps samfällighetsförening 2012‐06‐03
Närvarande: Stefan, Roland, Sofia, Curt, Göran och Marianne
Anmält förhinder: Jan
§1

Ordförande öppnade mötet

§2

Rolands valdes till justerare

§3

Till dagordningen beslutades följande punkter: kantklippning, träd, asfaltering,
ekonomi och snöröjning

§4

Först diskuterades inbrott som skett i byn senaste tiden. Roland har kontaktat Hans för
att lägga ut information på hemsidan samt tryckt upp informationsblad till alla
infarter.

§5

Ang asfalteringen som Daniel beställde förra året och som inte skulle kosta något för
föreningen eftersom det skulle gå jämnt upp med statsbidraget, så återstår en del
frågor bl.a har NCC fakturerat för 550 m2 och det borde vara ca 450. Göran kommer
att mäta exakt och kontakta NCC. Vägföreningen har fakturerats 131 000 jmfrt med
sagda 91 000.

§6

Ang återställande av åkermark vid lergravarna så har all tippning stoppats. Peter
Mörck skulle betala 19 andelar men pga av ingen tippning sker så betalar Peter bara
en andel i år. När/om tippningen återupptas så betalas resterande.

§7

Diskussion har förts på tidigare möten ang Daniels andelar. Lars Kristensen och Daniel
har sammanlagt 7 andelar och Göran har nu fått papper från dem att Daniel betalar en
andel och Lars sex.

§8

Ekonomi: Göran har köpt in ett nytt bokföringssystem.
På plusgirot finns idag 107 000, bankgirot 45 800. De utsända fakturorna för andelarna
kommer att inbringa 77 000 kr.

§9

Kantklippning ska göras snarast möjligt. Curt åtgärdar.

§10

Banvallen (Magnushillsvägen) behöver åtgärdas. Stefan kollar upp pris på
asfaltering/oljegrus/ etc. Oklart om den vägen får statsbidrag eller inte. Göran ringer
Lantmäteriet och vägverket för att kolla.

§11

Skylten som försvunnit på väg 101 från Alstadhållet är betald men inte hämtad. Göran
hämtar när han är vid Staffanstorp.

§12

Fortfarande behövs ansning av häckar och träd vid Hans M samt parkeringen. Göran
och Stefan åtgärdar.

§13

Det finns en hel del skrot på parkeringar och diskussion fördes hur vi kunde få det
städat. Byalaget städade byn för några år sen, behövs igen?. Släpen på parkeringen
behöver komma bort och sen behövs det snyggas upp där. Curt pratar med bruket.

§14

Marianne åtog sig att kolla upp stadgarna till nästa möte.

§15

Stefan har kontakt med snöröjningskillen. De kommer att träffas och diskutera vad
som ska göras och när. Snöpinnar finns både hos Stefan och Eva.

§16

En ny utfart verkar vara på väg att byggas vid norra delen av byn. Roland kollar
axeltryck och regler för utfart. Curt informeras

§17

Sofia informerade att byalaget kommer att servera kaffe m.m. när motortävlingen körs
den 5 aug. Dessutom planeras en kräftskiva till 18 aug.

§18

Nästa möte beslutades till 23 sept kl 18.30

§19

Ordförande avslutade mötet.

………………………………………………………………………

…………………………………………………………..

Marianne Halling, sekr

Stefan Thörnblad, ordf

………………………………………………………………….
Roland Friberg, justerare

