Pöytäkirja
Kvarnbyn yksityistien tiekunnan vuosikokouksesta Pappilanmäen palvelutalolla, os. Piippolanpolku 6 Kirkkonummi, 26.5.2003 alkaen klo 18.00

l .Tiehoitokunnan puheenjohtaja Esko Pulli avasi kokouksen. Kokous
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2.Esko Pulli valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, ja kokouksen sihteeriksi
Brita Grenquist-Norden. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aatos
Johansson ja Timo Suursalmi.
Kokouksessa oli läsnä 25 henkilöä (nimilista liitteenä)
3.Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä "muut asiat" kohtaan 9.
4. Vuoden 2002 toimintakertomus ja tilinpäätöksen käsittely: Tiemaksu on
ollut 0,03 € /tieyksikkö. Tilinpäätöksestä puuttui n. 2000 € saatavat
kuljetusmaksuista, koska urakoitsija ei ollut hyväksynyt ao. laskelmaa.
Tilinpäätös 2002 hyväksyttiin.
5.Hoitokunnalle myönnettiin tili-ja vastuuvapaus.
6.Tieyksikköluettelo vuoden 2003 maksuille hyväksyttiin ja vahvistettiin.
7. Vuoden 2003 talousarvion käsittelyjä yksikön hinnan määrääminen:
Hyväksyttiin tieyksikön hinnaksi 0,05 €. Lisättiin tuottoihin 3000 € edestä
kuljetusmaksuja, josta korjauksiin varataan 2000 € ja hiekotuksiin 1000 €.
Keskustelua kuljetus-ja tieyksikkömaksuista, jotka ovat laskennan alla
vuodeksi 2004 ja tulevat vahvistettavaksi ylimääräisessä tiekokouksessa
syksyllä 2003. Osakkaiden taholta painotettiin ammattimaisen
liikennöinnin aiheuttamaa tien kulutusta, ja että kuljetusmaksujen tulisi
kattaa huomattava osa tien hoitokuluista.
8.Tilintarkastajiksi valittiin Sari Rinne ja Kirsi Varinen.
9. Muut asiat
I.Peter Saloniuksen eroanomus hoitokunnan jäsenyydestä hyväksyttiin.
Hänen tilalleen jäseneksi valittiin Lissu Suursalmi.
II.Keskustelua Oy X.X. Ab:n saamasta maamassojen
käsittelyluvasta seurakunnan sorakuoppa/maankaatopaikalla, ja

erityisesti toiminnan aiheuttamista liikennehaitoista, josta 15
lähikiinteistönomistajaa on valittanut viimeksi Vaasan hallintooikeuteen.
III. A.Tiekunnan kokous antoi täyden tukensa valittajille X.X.:n
hankkeen vastustamismenettelyssä.
B Päätettiin pyytää lakiasiaintoimisto Y:ltä
tarious koskien kaatopaikkojen (myös Z.Z. on anomassa
lupaa jatkotoiminnalle, ja kunnan kaatopaikan maisemointi
tekemättä) jatkuvuuden ja kuljetusmaksujen selvittämiseksi.
Tarious pyydetään syksyn kokoukseen mennessä.
C. Tiekunnan osallistumisesta asianajokustannuksiin päätetään
syksyllä.
IV Myllykyläntien puusilta on tutkittu, tukirakenteet korjattu ja sillan
tilasta saatu lausunto. Kylänraitin sillan kaiteet hyväksyttiin
asennettavaksi kuluvan vuoden aikana. Muut siltakohteet jätettiin tarkasteltavaksi korjausten suhteen vuoden 2004 puolelle.
V Rudus Asfaltin tarjous Myllykyläntien asfaltoimiseksi 152 256€
(sis ALV) eli 0,83 €/tieyksikkö. Asfaltointiin ei enää ole
saatavissa valtionapua. Tieto saatu Tiehallinnon insinööri Seppo
Heleniukselta toukokuussa-03.
Lounais-Suomen Sähkön tarjous Myllykyläntien valaisemiseksi
käsittää 60 valopistettä a 1500€ eli 90.000 €, 0,49 €/tieyksikkö.
10 Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo. 20.20.

EskoPulli
kokouksen pj.

Brita Grenqust-Norden
kokouksen siht.

Olemme tutustuneet pöytäkirjaan ja toteamme sen kokouksen kulun
mukaiseksi:

Aatos Johansson

Aimo Suursalmi

