PÖYTÄKIRJA, Kvarnbyn yksityistien tiekunnan vuosikokous
Aika: 18.3.2009, Paikka: Kirkkonummen Seurakuntatalo
Kokouksessa oli läsnä 19 henkilöä, nimilista liitteenä (liite a).
1.

Tiehoitokunnan puheenjohtaja Johan Lindberg avasi kokouksen klo 18.00. Kokous todettiin
laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johan Lindberg, sihteeriksi Kirsi Varinen sekä pöytäkirjan
tarkastajiksi Robert Ehrnsten ja Kjell Nordström. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3.

Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen esityslista (liite b).

4.

Hyväksyttiin vähäiset oikaisut vuoden 2008 tiemaksuihin (liite 1).

5.

Keskusteltiin vuoden 2008 tilinpäätöksestä ja todettiin tilintarkastajien hyväksyvä lausunto.
Keskustelun päätteeksi päätettiin vahvistaa vuoden 2008 tilinpäätös. (liiteet 2-5)

6.

Päätettiin myöntää hoitokunnalle tili- ja vastuuvapaus.

7.

Vahvistettiin hoitokunnan palkkiot esityksen mukaisesti. (liite 6)

8.

Valittiin tiekunnan puheenjohtajaksi Johan Lindberg ja hoitokunnan muiksi jäseniksi Kjell
Nordström ja Kirsi Varinen. Hoitokunnan varajäseniksi valittiin Marjut Johansson ja Robert
Ehrnsten. Toimikauden pituudeksi päätettiin yksi vuosi.

9.

Vahvistettiin hoitokunnan esitys tieyksikkölaskelmaksi ja maksuunpanoluetteloksi vähäisin
muutoksin. Kiinteistö no 46 poistettiin luetteloista ylimääräisenä. (liite 7 ja 8)

10. Vahvistettiin vuoden 2009 rakentajamaksuksi 100 euroa.
11. Määrättiin vuoden 2009 tiemaksulaskujen eräpäiväksi 15.5.2009 hoitokunnan esityksen
mukaisesti. (liite 9)
12. Vahvistettiin vuoden 2009 talousarvio (liite 10).
13. Valittiin tilintarkastajiksi Mona Knichter ja Petteri Pohto.
14. Keskusteltiin tavasta raivata tiealue oksista ja puista, jotka ovat kasvaneet viereisiltä maa-alueilta
tielle. Todettiin, että paras tapa lienee hoitaa asia keskitetysti tiekunnan järjestämänä, kuitenkin
siten että maaomistajia ensin kehotetaan tekemään työt itse. Jos kehotusta ei noudateta tiekunta
teettää työn ja laskuttaa maanomistajaa, siltä osin kuin raivaustyö kuuluu maanomistajalle.
15. Myönnettiin valtuudet hoitokunnalle perusparannustöiden teettämieksi ja valtionavun hakemiseksi
hoitokunnan esityksen mukaisesti (liite 11).
16. Vapaata keskutelua: Keskusteltiin tarpeesta huolehtia riittävästä suolauksesta, Myllykylän alussa
olevasta painaumasta, jonka Fortum nyt on luvannut hoittaa kuntoon sekä kunnan nettisivuilla
olevasta ”visio 2040 -hankkeesta”, jonka mukaan Myllykylä vuonna 2020 olisi taajama-aluetta.
Näistä asioista ei tehty päätöksiä, mutta hoitokunta lupasi huomioida toiveet riittävästä
suolauksesta.
17. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

_____________________________
Johan Lindberg, pj

___________________________________
Kirsi Varinen, sihteeri

Olemme kokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina tarkastaneet tämän pöytäkirjaan ja toteamme sen
kokouksen kulun mukaiseksi:

_____________________________
Robert Ehrnsten

____________________________________
Kjell Nordström

