Protokoll fört vid möte med Minnesberg‐Aggarps samfällighetsförening 2018‐04‐10

Plats: Malin Claesson i Minnesberg Tid: 18.30
Närvarande: Göran L, Stefan T, Cecilia W, Sofia Å, Malin C och Peter C
Frånvarande: Marie C

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Malin valdes till justerare
3. Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Klippning på Byavägen utförd.
5. Åtgärdslista

Åtgärd

När

Ansvarig

Laga utfarten till väg 108

Provisoriskt snarast, bättre lagning Göran och Kurt
senare.
Asfalt inköpt

Klippning av häcken,
Magnushillsvägen

Efter 1 april

Göran pratar med Fastighetsettan

Asfaltering efter fibergrävning, även
påfyllnad

Påfyllnad snarast, asfaltering
april?

Stefan

Hinder till rastplatsen, städning

Snarast, ska sättas betongblock

Göran

Kantskärning hela vägen, offert ska
tas in

På gång

Stefan

Inventering av vägen

Efter kantskärning

Peter

Kreditkort för vägföreningen

Göran undersöker

Snarast
Kontaktinformation vägföreningen.
Telnr bör finnas på webbsidan för att
utomstående (t ex för snöröjning) lätt
ska kunna ta kontakt med
vägföreningen.
“Behöver du kontakt med
vägföreningen? Ring
Stefan 070‐3850956
Göran 0706‐495503 eller
Peter 0709‐993250”

Cecilia ber Hans uppdatera
webbsidan

Skicka årsmötesprotokoll till Mats Ek
(ek.m@telia.com) som behöver det
inför MSCCs biltävling i augusti

Snarast

Cecilia

Webbsida ‐ ny webbsida skapas i
programmet WordPress. Nuvarande
webbhotell, One.com, kontaktas för
avstämning om funktioner och
kostnader.

Avstämning One.com påbörjad

Cecilia

6. Göran redogjorde för den ekonomiska situationen. För närvarande är ekonomin god med ca
370 000 kr i kassan. Räkningar för vintersnöröjning samt försäkring (1200:‐) har inte kommit in
ännu. Kostnad för kantskärning tillkommer. Göran har betalat ut 360:‐ till Hans Jonsson för
webbsidan (domänen och webbhotell, årsavgiften). Informerade om ny ägare till Minnesbergs
gård: Håkan Hansson. Vi har fått 38.800:‐ i statligt bidrag och 13.000:‐ i kommunalt bidrag.

7. Övriga frågor:
‐

”Väg Nu” är en förening som hjälper olika vägföreningar att hålla rätt på fastighetsägare
och skickar ut kallelser och fakturor. Kostnad 3900 + varje försändelse. För dyrt för oss.

‐

Valborg ‐ Sofia informerade att vårbrasa kommer att tändas som förra året

‐

Webbsidan ‐ minnesberg.se ‐ Cecilia har stämt av med Hans Jonsson och föreslår att ny
webbsida skapas i programmet WordPress då nuvarande program är dyrt att köpa in och
krångligare att jobba i. Cecilia har skickat frågor till webbhotellet ‐ One.com ‐ angående
kostnader, om föreningen kan vara ägare av vår s k domän (minnesberg.se) och inte som
idag Hans Jonsson, om kreditkort måste finnas registrerat eller om vi kan få faktura istället
för automatisk dragning av kostnader, samt hur många e‐postadresser vi kan ha. Cecilia
informerar styrelsen i mail efter inkomna svar från One.com. Övriga styrelsen var positiv till
att skapa ny webbsida. Viktigt att plats även finns för Byalaget även om det är vilande f n.

8. Nästa möte ‐ tisdag 21 augusti kl 18.30 hos Peter Carlstedt
9. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

…………………………………………….
sekr Cecilia Wettstam

…………………………………….
ordf Stefan Thörnblad

…………………………………
just Malin Claesson

