Protokoll fört vid Minnesberg‐Aggarps samfällighetsförening 2012‐09‐23
Närvarande: Stefan, Roland, Sofia, Curt, Göran och Marianne
Förhinder: Jan
§1

Ordförande öppnade mötet

§2

Sofia valdes till justerare

§3

Dagordningen godkändes

§4

Föregående protokoll: Göran har mätt den asfalterade ytan till 488 m2 men vi är
fakturerade för 550. Fakturan är nu på 118 000 (vi ska ha tillbaks 12 000). Trafikverket
har betalt 64 400 vilket ska motsvara 70% men då borde fakturan ha varit på 93 000.
Problemen uppstått i samband med tidigare ledamots diskussion ang betalning till
NCC.
Parkeringen i byn diskuterades – hur skulle den kunna hållas snygg och kan den
användas som vinterparkering vid snö. Curt diskuterar vidare med Metallteknik.

§5

Ekonomin är god, 108 000 på bg och 116 på pg.

§6

Ingenting nytt har hörts ang lergravarna.

§7

Magnushillsvägen diskuterades livligt. Göran föreslog att pengarna som NCC är
skyldiga skulle läggas på den vägen. Stefan har haft kontakt med Syd‐beläggningar
men det bedömdes som alldeles för dyrt och för hög standard för vägen. Ett problem
är att slingan inte skulle räknas in i vägsamfälligheten enligt Trafikverket. Vad kostar
överklagan och ny förrättning för att få in slingan? Stefan undersöker.
Beslutades att hålen skulle lagas innan vintern och att man sedan får göra något lite
mer beständigt såsom oljegrus eller dyl. Viktigt att vägen ”sluttar” för att inte vattnet
ska bli stående på vägen.

§8

Skylt vid Alstad. Stefan har skylten och Göran ordnar med fästen till befintlig lamppost.
Göran ska dessutom skaffa fästen till den blågula skylt som är på väg att ramla vid
infarten.
Göran ska lägga en påminnelse till Leijon att träd och häck måste klippas

§9

Snöröjning: Bara en entreprenör är villig att ta på sig uppgiften att köra tidigt på
morgonen. Han bor i Börringe, vilket ger en resekostnad förutom timarvodet för
snöröjning. Tiderna är 5.30 och 16 på vardagar men helgen ännu inte klar. Inga bilar
får stå på Minnesbergs byaväg för att hans fordon ska kunna komma fram. Vid hårt
väder blir det ingen snöröjning på backarna dock kommer utfart söderifrån att plogas
mot Alstad och utfart norrut mot väg 108. Saltning sker bara vid busshållplatsen och
Curt kommer att ansvara för saltning och köper in en pall med säckar.

Stefan är kontaktperson i alla ärenden ang. snöröjningen. Information om snöröjning
kommer att finnas på hemsidan. För att alla ska få denna information kommer ett brev
att delas ut i alla postlådor där det klart ska framgå när och hur snöröjning kommer att
ske samt att aktuell information måste hämtas på hemsidan. Marianne och Stefan tar
fram text till brev. Sofia åtog sig uppgiften att lämna information på anslagstavlan.
§10

Genomgång av stadgeändringsförslag, se bilaga

§11

Diskuterades klippning längs banvallen, längs vägarna se även § 8. Det måste vara fritt
0,8 m in från vägen samt 4,6 m upp i luften.
Kantskärningen blev inte bra. Lastaren var för tung vilket gjorde att det blev sprickor i
asfalten och ogräset har börjat växa.
Sprickor finns även i asfalten där bussen kör runt samt utanför Görans hus.

§12

Nästa möte blir hos Stefan den 3 februari kl. 18.30

§13

Beslutades att lägga årsmötet den 17 mars ev. kl 17.00 om lokalen är ledig. Ev kommer
byalaget att ha årsmöte kl 16.00

Vid protokollet

…………………………………………………
Marianne Halling, sekr.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………..

Stefan Thörnblad, ordf

Sofia Åkerman, justerare

