Protokoll fört vid möte med Minnesberg‐Aggarps samfällighetsförening 2018‐02‐05

Plats: Göran Längby i Minnesberg Tid: 18.30
Närvarande: Göran L, Stefan T, Marianne H, Kurt K, Roland F och Sofia Å.
Frånvarande: Magnus E
1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2.

Roland valdes till justerare

3. Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Sopning är gjord.
5.

åtgärd

När

ansvarig

Laga utfarten till väg 108

Provisoriskt snarast, bättre
lagning senare

Göran och Kurt

Klippning av häcken,
Magnushillsvägen

Efter 1 april

Göran pratar med
Fastighetsettan, Stefan
kontaktar Kent

Asfaltering efter fibergrävning,
även påfyllnad

Påfyllnad snarast, asfaltering
mars/april?

Stefan

Hinder till rastplatsen, städning

snarast

Göran

Klippning på byavägen, lapp i
brevlådan
Kantskärning hela vägen, offert
ska tas in

Stefan/Marianne
snarast

Stefan

6. Göran redogjorde för den ekonomiska situationen. För närvarande är ekonomin god med ca
343 000 kr i kassan. Beslutades om samma debiteringslängd som förra året (300 kr). Beslutades
att Göran får köpa Officepaketet ca 1500 kr.
7. Övriga frågor:
‐

Stefan har varit runt med IP only och kollat fibernedgrävning. De kommer inte att göra
något före sommaren.

‐

Valberedningen meddelade att de jobbar med valen men inget är klart. Stefan är villig att
stanna kvar som ordförande om det är ok enligt reglerna. Enligt stadgarna så sägs det bara
att styrelsen ska ha säte i Trelleborgs kommun.

‐

”Väg Nu” är en förening som hjälper olika vägföreningar att hålla rätt på fastighetsägare och
skickar ut kallelser och fakturor. Kostnad 3900 + varje försändelse. Göran kollar vidare.

‐

Rastplatsen är åter nedskräpad. Göran kollar med bruket om det finns väghinder som vi kan
köpa in och på det sättet blockera rastplatsen. Städning av rastplatsen görs av Göran om
han får tag på ett släp.

8. Årsmötet, kallelsen ska ut och Roland kopierar upp den. Nästa möte blir konstituerande direkt
efter årsmötet den 18 mars.
9. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

…………………………………………….

sekr Marianne Halling

…………………………………….

…………………………………

ordf Stefan Thörnblad

just Roland Friberg

