Protokoll fört vid möte med Minnesberg-Aggarps samfällighetsförening 2014-11-03
Närvarande: Stefan, Marianne, Kurt, Sofia och Göran

Förhinder: Jan och Roland

§1 Ordförande förklarade mötet öppnat
§2 Sofia valdes till justerare
§3 Dagordningen godkändes
§4 Föregående protokoll diskuterades och ändringar gjordes i åtgärdslistan. Se nedan.
Kantskärningen har blivit gjord till en del men inte som det var tänkt. Det är svaga kanter på
asfalten och Kullenbo har inte haft maskiner som klarar av det. Stefan och Sofia kontrollerar några
företagare för att se om det finns någon som kan ta jobbet till våren om det inte finns någon som
klarar av det nu. Häckklippningen i byn är utförd. Roland har skickat fråga ang. klippning vid
banvallen men osäkerhet rådde vad han menade eftersom det mesta är klippt.
§5 Föreningen har ca 274000 kr på bank och giro. Pengar har kommit för alla andelsavgifter utom
den som inte är krävd. Kullenbo kommer med faktura på den kantskärning som är gjord. Det är ca
15 000 i obetalda fakturor förutom Kullenbos.
§6 EON har grävt ner kabel genom byn. Asfaltering kommer att ske innan vintern. Kullenbo sköter
snöröjningen liksom förra året. Fler snöpinnar behövs. Beslutades att Göran köper in 2 buntar (max
50 st). Saltning sköter Kurt. Det ska saltas på Minnesbergs byaväg från Folkets hus och upp till
backen samt där bussen kör. Viktigt att alla kör in sina bilar på en parkering så att snöröjaren kan
komma fram.
§7 Nästa möte är måndagen den 9 februari kl 19.00 hos Stefan. Valberedningen kontaktas. Årsmöte
beslutades till kl 17.00 söndag den 22 mars. Marianne kontaktar Maj-Lis ang lokal.
§ 8 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Åtgärdslista
åtgärd

när

ansvarig

kantskärning

Våren 2015

Stefan, Sofia

Sprickor på gamla väg 108

Så fort det blir torrt

Stefan, NCC

Sprickor på Tegelbruksvägen

”

Stefan, NCC

Snöpinnar, 2 buntar max 50 st

Senast 1 dec

Göran

Lokalbokning för årsmöte

Senast 1 dec

Marianne

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

….........................................................
Sofia Åkerman, justerare

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

