Protokoll fört vid möte med Minnesberg‐Aggarps samfällighetsförening 2019‐09‐10

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

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
● Uppfräsning i mitten

När / Kommentar
●

●

Ansvarig

Stefan
Stefan har åkt runt med Svevia 7/5.
Offert har inkommit ‐ mycket högt pris.
Stefan begär offert även från Sydbeläggningar
Besiktningsprotokoll på Net At Once´s skador
‐ Svevia har gjort offert ‐ 12.500:‐ för jobbet
inne i byn ‐ känns lågt jämfört med priset i
den andra offerten

Brunnar ‐ rensning och fyllning av hål, Neglén har gjort jobbet ‐ utanför byn ‐ är betalat
se fg protokoll

Stefan

Lerig väg p g a arbete vid
Minnesbergs gård.

Göran har pratat med Magnus. Är renare nu. ‐ Det
arbetet är klart, men de kommer att köra lite till
ovanför fotbollsplanen ‐ 300 m till 108:an. Ska hålla
rent.

Göran

Asfaltering efter fibergrävning, även
påfyllnad

Stefan
NetAtOnce skulle åtgärda (Svenska bygglandslaget i
konkurs). Påfyllnad gjord men behövs mer. Asfaltering
ej gjord.
‐‐‐
Stefan håller på enl tips från advokat.
När vi har fått offert lämnar Stefan information till
NetAtOnce och räknar med att de betalar jobbet.
● Cecilia tar upp i Byarådet Trelleborg ‐ om fler Cecilia
har fiber från NetAtOnce? Fler gå ihop mot
dem?

Hinder till rastplatsen, städning

OK ‐ ligger lågt

Göran

Kantklippning

Stefan har beställt kantklippning av Kullebo,
genomförs före midsommar ‐ Genomfört

Stefan

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

●

Ägarbyte för domänen är klart ‐ ägare är nu
Samfällighetsföreningen ‐ OK

Cecilia

årlig faktura

●

Ordna autogiro kvarstår ‐ Cecilia kontaktar
Göran för uppgifter

Webbsida ‐ ny webbsida skapas i
programmet WordPress.

Påbörjas under hösten

Cecilia

Biltävling MSCC augusti 2019

Hölls 3 aug. Ny kontaktperson.

Cecilia

6. Göran redogjorde för den ekonomiska situationen. Ekonomin är god.
Vi har räkningar som ska betalas på ca 60.000:‐ och väntar på inkommande betalning från
Magnus Hansson, därefter har vi 430.000:‐. Vi inväntar faktura från Kullebo.
Alla medlemmar har betalat medlemsavgiften.

7. Övriga frågor:
●
●

●
●
●
●

Cecilia har skrivit om Verksamhetsberättelsen för 2018 så att den får rum på en sida,
skrevs under av de som deltog i mötet
Cecilia informerade från Byarådet Trelleborg att vi får Julgran till byn, samt att det är
dags att nominera kandidater till Landsbygdspriset. Informerade också att Byarådet
tittat på “Handelsplan för utveckling av landsbygden” och har planerat att ta upp bl a
Fiber, Avlopp och Kommunikationer. Cecilia stämmer av ang. Avlopp ‐ hur ser planen
ut för Minnesberg?
Den person som vi i Minnesberg har haft som “röjare” flyttar från Minnesberg.
Vägföreningen har försett honom med röjsåg, den är nu lämnad till Göran.
Göran har bett Kurt K. att röja vid skylt som är precis före cykelvägen
Cykelvägen är i dåligt skick ‐ vem ansvarar för den? Peter hör med Svedala kommun.
Häckklippning i byn ‐ Göran kollar med Leijon och Sven.

8. Nästa möte ‐ onsdag 20 november kl 18.30 ‐ preliminärt hos Marie Karlsson i Minnesberg
9. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

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

…………………………………….

…………………………………

ordf Stefan Thörnblad

just Sofia Åkerman

