Protokoll fört vid möte med Minnesberg‐Aggarps samfällighetsförening 2018‐11‐14

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

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Sofia valdes till justerare
3. Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Åtgärdslista
Åtgärd
Laga utfarten till väg 108

När

Ansvarig
●

●
●

Bara snabbellagning gjord Göran och Kurt
+ hål mellan 108:an och
busshållplatsen.
Svevia ‐ arbete görs till
våren
Rondell vid hållplatsen ‐
kant sönderkörd, ska
lagas. Betalas av Diö Entr.
& Transport AB, som kört
sönder

Brunnar ‐ rensning och fyllning av hål, Neglén ska göra jobbet
se fg protokoll

Stefan

Lerig väg p g a arbete vid
Minnesbergs gård

Göran kontaktar Magnus om
Göran
“Slirig väg”‐skyltar + städning varje
kväll

Asfaltering efter fibergrävning, även
påfyllnad

NetAtOnce skulle åtgärda
(Svenska bygglandslaget i
konkurs). Påfyllnad gjord men
behövs mer. Asfaltering ej gjord.

Stefan jagar NetAtOnce

Hinder till rastplatsen, städning

Ligger en del skräp nu ‐ Avvaktar

Göran

Kreditkort för vägföreningen

Klart ‐ Göran har fått det

Stefan

Byte av ägare till domänen
minnesberg.se + ordna autogiro för
årlig faktura

Cecilia stämmer av med One.com
(domänleverantör), Hans Jonsson
(nuvarande ägare av domänen)
samt Stefan & Göran

Cecilia

Biltävling MSCC augusti 2019

Mats Ek har frågat om tillstånd,
styrelsen godkände förfrågan

Alla

Webbsida ‐ ny webbsida skapas i
programmet WordPress.

Avstämning One.com (nuvarande
webbhotell) påbörjad ‐
information i mail till styrelsen.

Cecilia

6. Göran redogjorde för den ekonomiska situationen. För närvarande är ekonomin god:
318.495,37 kr och 1.266:‐ i kassan. Alla medlemmar i vägföreningen har betalat
medlemsavgiften.

7. Övriga frågor:
‐

Göran ‐ eventuellt höra med Riksförbundet för enskilda vägar (REV), hur man gör för att ta
ut högre avgift tillfälligt för Metallteknik och Minnesbergs gård, p g a många lastbilar som
kör på vägen nu.

‐

Nytt avloppssystem ‐ Trelleborgs kommun har informerat ‐ kostnad beroende på
tomtstorlek, ingen logik i det, borde bero på användningen. Liknande arbete har gjorts i
Svedala, där lyckades vissa få ner kostnaderna som även där var satta efter tomtstorlek.

‐

Årsmöte 2019 ‐ beslutades att ha det söndag 17 mars kl 17.00
o

Motioner måste vara inne senast en månad innan

o

Valberedning: Agneta Andersson och Lena Holmdahl ‐ Cecilia informerar dem

o

▪

Göran och Stefan ‐ ställer upp för omval (har suttit två år)

▪

Suppleanter ska väljas ‐ idag är det Malin Claesson och Marie Carlsson (har
suttit ett år)

Cecilia delar ut kallelse till årsmötet

8. Nästa möte ‐ tisdag 12 februari kl 18.30 hos Göran Längby
9. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

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

…………………………………….
ordf Stefan Thörnblad

…………………………………
just Sofia Åkerman

