Protokoll fört vid möte med Minnesberg‐Aggarps samfällighetsförening 2018‐08‐21

Plats: Hos Cecilia Wettstam 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.
5. Åtgärdslista
Åtgärd

När

Ansvarig

Laga utfarten till väg 108

Ny asfalt lagd

Göran och Kurt

Klippning av häcken,
Magnushillsvägen

Klart

Göran

Asfaltering efter fibergrävning, även
påfyllnad

Påfyllnad snarast, asfaltering
april? ‐‐‐
NetAtOnce skulle åtgärda
(Svenska bygglandslaget i
konkurs). Påfyllnad gjord men
behövs mer. Asfaltering ej gjord.

Stefan jagar NetAtOnce

Hinder till rastplatsen, städning

Snarast, ska sättas betongblock ‐‐‐ Göran
Avvaktar, sätts ej dit något förrän
nedskräpning sker igen

Kantskärning hela vägen, offert ska
tas in

Klart

Stefan

Inventering av vägen

Efter kantskärning ‐ Klart,
markeringar gjorda i asfalten

Peter & Stefan

Kreditkort för vägföreningen

Stefan kontaktar Nordea
Stefan skickade ansökan i
våras/tidig sommar ‐ har inte hört
något

Klart
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

Cecilia ber Hans uppdatera
webbsidan

Göran 0706‐495503 eller
Peter 0709‐993250”
Skicka årsmötesprotokoll till Mats Ek
(ek.m@telia.com) som behöver det
inför MSCCs biltävling i augusti

Klart

Cecilia

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

Avstämning One.com påbörjad ‐
information i mail till styrelsen.
Arbete påbörjas september‐
oktober.

Cecilia

6. Göran redogjorde för den ekonomiska situationen. För närvarande är ekonomin god med
386.695,37 kr i kassan. Har betalat allt utom för Neglén (kantskärning) ‐ 59.844:‐ inkl moms.
Alla medlemmar i vägföreningen, utom en, har betalat medlemsavgiften.

7. Övriga frågor:
‐

Björn Tönnersen vill ha en chikan utanför Trollebackevägen för att bilar ska dämpa farten +
vill att guppet fylls i

‐

Hörn vid Filip Nilssons hus ‐ har varit asfalt vid skåpet där men den är borta nu, behöver
åtgärdas

‐

Översyn av brunnar ‐ Stefan & Peter kontrollerar hur det ser ut

‐

o

Brunn vid f d affären är väldigt djup, behöver ses över för att bestämma åtgärd

o

Avrinning vid affären ‐ brunn igenfylld, vatten rinner ur ‐ är nergrävd brunn, samlas
grenar m m

o

Vid fårhagen ‐ ena hörnet, närmast hus

Häckklippning
o

Klippa häcken utmed Magnushillsvägen ‐ vill Wettstams ha klippt också?

o

Göran kollar med Sven & Lejon ang. häckklippning

o

Stefan hör med Kent ang. allmän häckklippning

‐

Peter vill ha skylt “Återvändsgränd” ‐ han fixar det själv

‐

Inventering av vägen
o

Sprickor som behöver åtgärdas fixas med snabelbilen

o

Minnesbergs Byaväg är väldigt dålig

o

Peter & Stefan har markerat ut sprickor på vägen

o

Många sprickor utanför busshållplatsen ‐ mest akut

o

Stefan kollar med NCC och snabelbilen för åtgärd

8. Nästa möte ‐ tisdag 13 november kl 18.30 hos Peter Carlstedt
9. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

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

…………………………………….
ordf Stefan Thörnblad

…………………………………
just Malin Claesson

