Protokoll fört vid möte med Minnesberg‐Aggarps samfällighetsförening 2013‐11‐24
Plats: Magnushill
Närvarande: Stefan, Marianne, Roland, Göran och Kurt
Frånvarande: Sofia och Jan

§1

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2

Roland valdes till justerare

§3

Dagordningen godkändes

§4

Föregående protokoll: vägen har blivit reparerad, grenarna har tagits bort längs

vägkanten , vägen blev godkänd 20131030, träden på slänten får stå kvar för att skydda mot
snöblåst.
§5

Ekonomi: Göran redovisade att det finns drygt 200 000 (alla fakturor betalda)

§6

Daniel Ohlin har ej betalt vägavgift enär han bestrider avgiften utifrån sin vägandel

eftersom den inte fastslagits hos Lantmäteriet tidigare. Vägföreningen beslutar att Daniel Ohlins
vägandelstal ska vara 2 från och med 2013. Carlstedts entreprenad Svedala AB, Aggarp 1: 79 ska
ha 7 andelar och Peter Carlstedt Aggarp 1:39 ska ha 3 andelar. Beslutet skickas omedelbart till
Lantmäteriet för registrering.
§7

Jan Andersson har varit i kontakt med Metallteknik men de har inte hört av sig tillbaks.

Jan fortsätter att jaga Metallteknik. Stefan har pratat med Hans som berättade att Daniel varit i
kontakt med Metallteknik och fått klartecken att göra en cykelparkering men Daniel skulle själv
bekosta den.
§8

Övriga frågor: Trafikverket har kontaktat Stefan efter att en ”bybo” har skrivit dit och

påpekat att en brunn är full av skräp.

Backen: Kurt ska låna en stångsåg och kapa grenarna som hänger ut över vägbanan.
Kantskärning: det behövs en ordentlig kantskärning av vägen och bortforsling av det som tas
bort. Stefan kollar upp med Håkan Palmkvist. Det bör göras till våren.
Kurt sågar upp och tar bort det träd som fälldes i stormen (vid lergraven).
Stefan har pratat med kommunen angående avlopp. För närvarande är det inte aktuellt från
kommunens sida förrän tidigast 2018. Frågan hänsköts till byalaget.
§9

Nästa möte bestämdes till måndag 10 februari kl 18.30och årsmöte beslutades vara

söndag 9 mars kl 16.00. Marianne kontaktar Maj‐lis ang. lokal för årsmöte
§10

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

…………………………………………………………..

………………………………………………………….

Marianne Halling, sekr

Stefan Thörnblad, ordf

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

