Protokoll fört vid möte med Minnesberg‐Aggarps samfällighetsförening 2019‐11‐20
Plats: Hos Cecilia Wettstam i Minnesberg 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. Peter valdes till justerare
3. Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Åtgärdslista
Åtgärd

När / Kommentar

Laga utfarten till väg 108
● Uppfräsning i mitten

Klart ‐ Sydbeläggningar har asfalterat backen upp mot Stefan
108:an 191115, kostnad 55.000:‐

Asfaltering efter fibergrävning, även
påfyllnad

●

●

●

●
●

Lerig väg p g a arbete vid

Ansvarig

Stefan
NetAtOnce skulle åtgärda (Svenska
bygglandslaget i konkurs). Påfyllnad gjord
men behövs mer. Asfaltering ej gjord.
Stefan har haft kontakt med advokat, en
tjänst vi har tillgång till viss tid genom vårt
medlemskap i REV (Riksförbundet Enskilda
Vägar).
Besiktningsprotokoll på Net At Once´s skador
‐ Stefan har gjort besiktning tillsammans med
Sydbeläggningar ‐ offert ca 160.000:‐ (flera
dagars jobb, grävmaskiner, paddning, m m.
Gäller alla rännor som NetAtOnce orsakat).
Stefan har skickat sammanställning till
NetAtOnce, på vad de gjort för arbete här,
inkl. offert från Sydbeläggningar, med
uppmaning att återkomma angående
genomförande av arbete samt betalning.
Sydbeläggningar rekommenderar att jobbet
görs först till våren.
Viktigt att stämma av angående planer för
Avlopp, så att inte asfalten grävs upp igen.
Cecilia
Cecilia har frågat styrelsen i Byarådet
Trelleborg om fler har fiber från NetAtOnce
och man i så fall skulle kunna gå ihop med
dem för att för att kunna påverka bättre.
Svaret är att i de flesta fall som Byarådet
känner till så verkar bara IP Only vara aktuellt.

Förutsättningen för att de ska få köra där är att de

Göran

Minnesbergs gård ‐ ovanför
fotbollsplanen ‐ 300 m till 108:an.

håller rent. Göran ringer Fredrik på Norrvidinge när
det behöver göras rent.

Hinder till rastplatsen, städning

OK ‐ ligger lågt

Göran

Ordna autogiro för årlig faktura
gällande domänen minnesberg.se

Klart ‐ Kortuppgifter för vägföreningens kreditkort
inlagda som betalningssätt, gjordes under mötet

Cecilia

Webbsida, inkl. forum ‐ ny webbsida
skapas i programmet WordPress.

Cecilia
One.com (företaget där vi har vår webbsida inkl.
forum) har flyttat forumet på vår webbsida till
programmet WordPress eftersom det låg i ett gammal
system.
Vi har fått erbjudande från One.com att uppgradera
vårt abonnemang på webbplats till WordPress Plus
gratis nu ‐ ökad avgift blir först när ny avgiftsperiod
börjar, ca mars 2020. Cecilia uppgraderar så att vi får
WordPress och kan börja flytta information från
gamla systemet.

Cykelvägen

Peter
Cykelvägen i dåligt skick. Vissa partier är hala även
sommartid. Peter har pratat med Susanne
Stjärnström på Trafikverket. Det finns inte pengar nu.
Pengar ska äskas till 2020.

Häckklippning i byn

Klart ‐ Klippt under oktober av Häckklippning i Skåne
AB

Göran

6. Göran redogjorde för den ekonomiska situationen. Ekonomin är god.
Vi har fått in 60.000:‐ från Magnus Hansson, därefter har vi 430.779:‐
Har inte fått några räkningar sen augusti ‐ vi inväntar fakturor för häckklippning, asfaltering
(55.000:‐), pinnar.

7. Övriga frågor:
●
●

●
●

●

Saltning på vintern ‐ vi har avtal med NCC. Vi har lovat Skånetrafiken att vi ansvarar
för saltningen så att bussen kan köra här.
Julgran
○ Kommunen levererade julgran (gratis) till Minnesberg 18/11
○ Granen är 15 cm i diameter, Göran har rör som är drygt 15 cm, han gräver
hål för röret och några hjälps åt att resa den
○ Uppladdningsbara lampor, finns på Rusta ‐ Göran köper
○ Planeras att resa julgranen lördag 30/11 kl 11.00 ‐ Sofia informerar i
Byalagets Facebook‐grupp
Vägfogde ‐ Göran tycker vi ska ha en person som kan komma med förslag på vad som
bör göras för att hålla vägen i bra skick
Avlopp ‐ hur ser planen ut för Minnesberg? Enligt information från kommunens
ansvariga blir Minnesberg sista byn som får kommunalt avlopp, information ska
komma.
Valberedningen ‐ Cecilia kontaktar Agneta ‐ finns t ex flera nyinflyttade som kan
kontaktas för att få in några nya

●

Årsmöte ‐ planerat till söndag 15 mars kl 17.00 ‐ Cecilia stämmer av Folkets Hus med
Maj‐Lis
8. Nästa möte ‐ onsdag 19 februari 18.30 ‐ hos Göran Längby i Minnesberg

9. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

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

…………………………………….

…………………………………

ordf Stefan Thörnblad

just Peter Carlstedt

