PÖYTÄKIRJA, Kvarnbyn yksityistien tiekunnan vuosikokous 21.3.2012 Kirkkonummen
Seurakuntatalolla
Kokouksessa oli läsnä 15 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 Kjell Nordström ja Marjut Johansson. Päätettiin,
että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen esityslista. (liite b)
4. Hyväksyttiin vähäiset muutokset vuoden 2011 tiemaksuihin. Vuoden 2011
maksuunpanoluettelosta poistettiin veloitus kiinteistöiltä 66 (ei ole olemassa).
5. Keskusteltiin vuoden 2011 tilinpäätöksestä ja todettiin tilintarkastajien hyväksyvä
lausunto. Keskustelun päätteeksi päätettiin vahvistaa vuoden 2011 tilinpäätös.
(liiteet 1-4)
6. Päätettiin myöntää hoitokunnalle tili- ja vastuuvapaus.
7. Vahvistettiin hoitokunnan palkkiot esityksen mukaisesti, yhteensä 800€.
8. Vahvistettiin hoitokunnan esitys tieyksikkölaskelmaksi ja
maksuunpanoluetteloksi vähäisin muutoksin. Korjattiin kiinteistön 61 veloitus ja
lisättiin uusi kiinteistö (Myllykuja 7). (liitteet 5 ja 6)
9. Vahvistettiin vuoden 2012 rakentajamaksuksi 100 euroa.
10. Määrättiin vuoden 2012 tiemaksulaskujen eräpäiväksi 15.5.2012 hoitokunnan
esityksen mukaisesti.
11. Vahvistettiin vuoden 2012 talousarvio vähäisin muutoksin; kesähoidosta siirrettiin
talvihoitoon 1000 euroa. (liite 7)
12. Valittiin toiminnantarkastajaksi Mona Knichter.
13. Osakasaloitteen pohjalta keskusteltiin Myllyharjun sillan kunnostustarpeesta.
Esitettiin, että keskustellaan Myllyharjun asukkaiden kanssa mahdollisuudesta
uusia sillan pintalaudoitus talkootyönä (Näin on aikaisemmin toimittu mm.
Kylänraitin ja Myllykujan siltakunnostusten yhteydessä.). Koska Myllyharjun
asukkaita ei ollut kokouksessa läsnä hoitokunta valtuutettiin käymään keskustelut
asukkaiden kanssa.
14. Vapaata keskustelua. Keskustelun aikana tuotiin esille mm. seuraavat asiat:

•

•
•

talvihoitoa moitittiin siitä, että polanteita oli päässyt syntymään ja että
kaikkia teitä ei oltu aurattu samalla aurauskerralla. Hoidon tasoa moitittiin
myös. Toisaalta esitettiin myös puheenvuoroja jossa kiiteltiin aurauksen
tasoa. Urakoitsijan valinnan suhteen ja kunnossapidon tason suhteen ei
haluttu antaa selkeitä ohjeita vaan asia jätettiin hoitokunnan harkintaan.
Talvihoitosopimuksesta toivottiin kuitenkin aikaisempaa velvoittavampaa,
mm. esitettiin, että hoitokaluston laatua, raportintivelvollisuutta ja
aurausten ajoitusta määritettäisiin sopimuksessa tarkemmin.
kesähoidon osalta toivottiin kuoppien poistamisen tapahtuvan aikaisempaa
nopeammin. Kuluvalle vuodelle onkin varattu kesähoitoon
kaksinkertainen määrä rahaa viime vuoteen verrattuna.
esitettiin jälleen kerran toivomus osakkaille noudattaa nopeusrajoitusta
tiellä ajettaessa.

15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15

_____________________________
Johan Lindberg, pj

___________________________________
Kirsi Varinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjaan ja toteamme sen kokouksen kulun mukaiseksi:

_____________________________
Kjell Nordström

____________________________________
Marjut Johansson

