Protokoll fört vid möte med Minnesberg‐Aggarps samfällighetsförening 2019‐02‐12

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

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Göran valdes till justerare
3. Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Åtgärdslista
Åtgärd
Laga utfarten till väg 108
● Hål mellan 108:an och
busshållplatsen är uppkört
igen ‐ stort hål, behöver fyllas
omgående, innan Svevia gör
sitt arbete

När

Ansvarig
●

●
●

Bara snabbellagning gjord Stefan ringer Peter ang. fyllning
hål ‐ om han inte kan kontaktas
+ hål mellan 108:an och
“lappebilen”
busshållplatsen.
Svevia ‐ arbete görs till
våren
Rondell vid hållplatsen ‐
kant sönderkörd, är lagat
+ betalat av Diö Entr. &
Transport AB

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

Stefan

Lerig väg p g a arbete vid
Minnesbergs gård.
“Slirig väg”‐skyltar måste sättas upp
bättre, har nu bl a satts på 50‐skylt
och hängts på staket.
Städning behöver bli bättre.

Göran kontaktar Magnus igen 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 ‐ har
försökt flera gånger, får ej tag på
någon ansvarig.
Stefan ringer REV (Riksföreningen
Enskilda Vägar) för att höra om de
har något förslag på åtgärd

Hinder till rastplatsen, städning

Göran har städat. Avvaktar

Göran

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

Cecilia har påbörjat processen

Cecilia

Webbsida ‐ ny webbsida skapas i

Påbörjas när ägarbytet för

Cecilia

programmet WordPress.

domänen minnesberg.se är
genomförd

Biltävling MSCC augusti 2019

Mats Ek behöver scannad kopia
Cecilia skickar via mail
med underskrifter på förra
protokollet då styrelsen godkände
förfrågan

6. Göran redogjorde för den ekonomiska situationen och presenterade ekonomiska rapporten för
2018. Vi hade 345.000:‐ i tillgångar vid årets början, vid årsskiftet 298.000:‐. Göran redogjorde
bl a för kostnader för vinter‐ och sommarväghållningen. Under sommaren gjordes bl a följande
arbete: Åtgärdat höjd på brunn vid f d affären ‐ var mycket djup, kantskärning, kantklippning,
klippning av häckar, asfaltering/snabellagning. 50.000:‐ extra för kantskärning. Ekonomin är
god.

7. Övriga frågor:
●

Årsmöte 2019 ‐ söndag 17 mars kl 17.00
○ Cecilia har bokat Folkets Hus
○ Cecilia har förberett kallelse och delar ut den inom de närmaste dagarna
○ Cecilia kontaktar Valberedningen igen, för status
■ Valberedning: Agneta Andersson och Lena Holmdahl
○ Cecilia skriver Verksamhetsberättelse

8. Nästa möte ‐ datum och tid bestäms vid årsmötet 17/3
9. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

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

…………………………………….
ordf Stefan Thörnblad

…………………………………
just Göran Längby

