Protokoll fört vid möte med Minnesberg‐Aggarps samfällighetsförening 2014‐05‐19
Närvarande: Stefan, Marianne, Kurt, Jan och Göran

Förhinder: Sofia och Roland

§1 Ordförande förklarade mötet öppnat
§2 Göran valdes till justerare
§3 Dagordningen godkändes
§4 Föregående protokoll diskuterades och tid för vissa åtgärder ändrades. Se åtgärdslista
§5 Föreningen har ca 200 000 kr och ytterligare 76 000 kommer in vid andelsdebiteringen. Kostnad
för kantskärning blir ca 55 000 kr + moms. In‐ och utfarter kommer dessutom till men där kan vi få
bidrag. Själva kantskärningen är normalt vägunderhåll och ger inget bidrag. Problem där utfarter
ändrats eller nya tillkommit då man inte satt rör för dräneringen. De som gjort nya utfarter måste
själva bekosta rörläggning. Kullebos kontaktar Stefan när ev. problem uppstår. Curt påpekade också
att det går en kabel väldigt ytligt från hönseriet till ljusskylten.
Daniel Ohlin önskade ändrat andelstal från två till en andel. Styrelsen har godkänt detta.
Lantmäteriet har fått in ansökan från Daniel men Lars K har inte skrivit under sina andelar (7st).
Kostnaden ska enligt blankett 43 A bekostas av Daniel. Styrelsen har fått fakturan men kommer att
skicka tillbaks den till Lantmäteriet eftersom det inte är föreningen som ska betala ändringen.
§6 Den kranbil som användes för att riva torkladan på bruket förstörde bussrondellen i april. Göran
har vid ett par tillfällen varit i kontakt med bruket för att få det åtgärdat. Göran föreslår även att de
ändrar formen på rondellen så att de stora trailrarna kan komma runt. Potthålen ska lagas av NCC.
Sprickor utanför Görans hus behöver åtgärdas samt vid Stefans utfart (vid brunnen) har lagningen
åter sjunkit och behöver fyllas på.
§7 Nästa möte 11 aug kl 19.00
§8 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse
Åtgärdslista:
åtgärd
Klippas i backen
Klippning av häckar
Kantskärning
Stenar vid rondell
Potthålen på Magnushillsv
Kantklippning

när
Före 1 juli
”
Före 10 juni
Före 11 aug
Före 1 juli
Efter kantskärning vid behov

…………………………………………………………..
Marianne Halling, sekr
…………………………………………………………
Göran Längby, justerare

ansvarig
Curt /Stefan ordnar redskap
Kent via Stefan
Kullebo via Stefan
Göran och Metallteknik
NCC via Stefan
Curt

…………………………………………………………………
Stefan Thörnblad, ordf

