Protokoll fört vid möte med Minnesberg‐Aggarps samfällighetsförening 2014‐02‐10
Plats: Magnushill
Närvarande: Stefan, Marianne, Roland, Göran, Kurt, Sofia och Jan

§1

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2

Göran valdes till justerare

§3

Dagordningen godkändes

§4

Föregående protokoll: a) backen – åtgärder får vänta till våren b)kantskärning – Stefan

håller i det till våren, Göran skickar in ansökan för bidrag c) trädet uppe i backen ska fortfarande
bort och Kurt gör detta. Alla åtgärder ska vara klara före 1 juni.
§5

Ekonomi: Göran redovisade att det finns ca 225 000 kr. Faktura för årets snöröjning

har inte kommit. 2013 gav en vinst på 26 000 kr. Styrelsen föreslår oförändrad debiteringslängd
(600 kr per andel). Styrelsen beslöt att Göran kan köpa in en ny dator max 5000 kr.
§6

Göran Längby har varit hemma hos Daniel Ohlin och bett honom att godta sina två

andelar enligt förra styrelsemötets beslut. Daniel vägrade skriva på blanketten och vägrade även
att skriva på ett papper att han inte godtog sitt andelstal utan skulle tala med sin advokat och
återkomma innan dagens datum. Göran har inte hört något från Daniel.
Följande ändringar är gjorda sen förrättningen 1997 och godkänts av ägarna: Carlstedts
entreprenad 7 andelar, Peter Carlstedt 3 andelar och Metallteknik 13 andelar. Dessa andelar är
inte registrerade och för att få dessa registrerade så måste blankett 43 § AL fyllas i och 2500 kr
betalas av var och en. Registrering är inte nödvändig om parterna är överens. Kostnader för en ny
förrättning kostar 30 – 50000 kr och ska enligt Lantmäteriet bekostas till största delen av den
som vägrar godkänna sina andelar. Eftersom Lantmäteriet har kommit med olika uppgifter till de

olika styrelseledamöterna angående beräkning av andelar togs frågan om Daniels andelar åter
upp.
Styrelsen beslöt att ändra Daniels andel till 1 (en) andel efter den information som Stefan fått av
Lantmäteriet. Daniel har begärt återbetalning av tidigare avgifter till vägsamfälligheten men det
kommer inte att göras. Göran meddelar Daniel styrelsens beslut. Om inte Daniel godkänner sitt
nya andelstal kommer styrelsen att lämna över hela ärendet till Lantmäteriet för ny förrättning.
§7

Årsmötet är beslutat till söndag 9 mars kl 16.00. Dagordningen och

verksamhetsberättelsen diskuterades och förslagen godkändes. Inga motioner inkomna. Allt ska
finnas på hemsidan och kallelsen delas ut senast 14 dagar innan.
§8

Övriga frågor: På Magnushillsvägen lagas bara potthålen så länge. Stefan beställer

lagningen av NCC. På Minnesbergs byaväg har mycket sten hamnat sen Påhlsson fyllde upp sin
trädgård. Beslutades att Stefan pratar med honom och ber att han sopar bort stenen.
§9

Bestämdes att konstituerande möte hålls direkt efter årsmötet.

§10

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

…………………………………………………………..

………………………………………………………….

Marianne Halling, sekr

Stefan Thörnblad, ordf

………………………………………………………………..
Göran Längby, justerare

