Myllykylän tieosakkaiden vuosikokous
Paikka ja aika:

PÖYTÄKIRJA
12.03.2013
Kirkkonummen Seurakuntatalo, sali 3, Seurakunnantie 1,
tiistai 12. maaliskuuta 2013, klo 18.30 - 19.30

1. Vuosikokouksesta tieto ollut nähtävillä Kirkkonummen kunnan ilmoitustaululla ja postitse kaikille
osakkaille on jaettu henkilökohtaiset kutsut. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35. Kokous
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Johan Lindberg, sihteeriksi Kirsi Varinen,
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Robert Ehrnsten ja Marjut Johansson.
3. Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen rungoksi.
4. Vahvistettiin vuoden 2012 tilinpäätös:
* Liite 1, Tuloslaskelma vuodelta 2012: hyväksyttiin.
* Liite 2, Tase vuodelta 2012 - Vastaavaa: hyväksyttiin.
* Liite 3, Tase vuodelta 2012 - Vastattavaa; hyväksyttiin.
* Liite 4, Toimintakertomus vuodelta 2012 : hyväksyttiin.
5. Hyväksyttiin tilivelvollisten tili-ja vastuuvapaus.
6. Vahvistettiin hoitokunnan jäsenten palkkiot vuodelle 2013. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti , että
palkkiot säilyvät ennallaan, yhteensä 800 €, jonka jaosta uusi hoitokunta päättää itse.
7. Puheenjohtaja Johan Lindberg ilmoitti lopettavansa, muu hoitokunta ilmoitti halukkuutensa jatkaa
tehtävissään. Valittiin uusi hoitokunta ja sen puheenjohtaja sekä varajäsenet seuraavaksi kolmeksi
vuodeksi seuraavanlaisesti: Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kjell Nordström, hoitokunnan muiksi
jäseniksi valittiin Rami Rajala ja Kirsi Varinen, varajäseniksi valittiin Marjut Johansson ja Robert
Ehrnsten. Valinnat tehtiin yksimielisesti ilman äänestyksiä.
8.Vahvistettiin tieyksikkölaskelma ja maksuunpanoluettelo vuodelle 2013
* Liite 5, Tieyksikkölaskelma vuodelle 2013: Hyväksyttiin kokouksessa esittettyine muutoksineen.
* Liite 6, Maksuunpanoluettelo vuodelle 2013: Hyväksyttiin kokouksessa esitettyine muutoksineen.
(Muutokset kiinteistöjen 11, 66 ja 78 osalta osakkaiden ilmoitusten perusteella.)
9. Vahvistettiin vuodelle 2013 rakentajamaksuksi 250 €.
10. Määrättiin vuoden 2013 tiemaksulaskujen eräpäiväksi esityksen mukaisesti 15.5.2013.
11.Vahvistettiin vuoden 2013 talousarvio:
* Liite 7, Vuoden 2013 talousarvio: Hyväksyttiin.
12. Valittiin toiminnantarkastajaksi vuodelle 2013 Mona Knichter ja varalle Monica Salokangas.
13. Vapaa sana:
Keskusteltiin tien nopeusrajoituksista. keksustelussa tuotiin esille, että Buraksentien suunnalta
tultaessa Myllykyläntiellä ei ole nopeusrajoitusta ilmaisevaa liikennemerkkiä. Yleisesti toivottiin
hiljaisempia ajonopeuksia.

Keskusteltiin pölyntorjunnasta ja todettiin kunnan ilmoittaman suolauskiellon olevan edelleen
voimassa. Esitettiin, että hoitokunta harkitsisi suolan tuomista paikkoihin, jossa kunta on hyväksynyt
suolauksen, jotta asukkaat voisivat tarpeen mukaan levittää suolan. Esitettiin myös, että hoitokunta
voisi uudelleen kyseenalaistaa kunnan suolauskiellon.
Keskusteltiin Myllyharjun sillan kunnostuksesta. Todettiin, että hoitokunta on viime kokouksen
päätöksen mukaisesti lähestynyt Myllyharjun asukkaita ja tiedustellut halukkuutta osallistua sillan
korjauksiin talkootyöllä. Toistaiseksi selkeää vastausta kysymykseen ei ole saatu. Uusi hoitokunta
selvittää edelleen Myllyharjun asukkaiden mielipidettä sillan korjauksen tarpeellisuudesta.
Keskusteltiin tien tulvaongelmasta. Myllyharjun ja Myllykujan välinen suora Myllykyläntiellä tulvii
ajoittain, onglmaa on selvitelty useaan otteeseen. Ojan perkuu pelto-osuudelta poistaisi tulvaongelmat. Kirkkonummen kunta on yhdessä paikallisen ojitusyhtiön kanssa sopinut korjaavista
toimenpiteistä. Ojitusyhtiön puolesta ojaa on osittain perattu, mutta ilmeisemmin vain 100 m:n
osuudelta. Kaikkia sovittuja toimenpiteitä ei ole toteutettu. Myllykallion tien alkupäässä sillan
kohdalta rummut on vaihdettu, jolloin tästä aiheutuvaan tulvaongelmaan saatiin helpotusta.Tie on
kuitenkin tulvinut myöhemminkin, mutta ongelma ei johdu Myllykallion oja-alueesta, vaan
nimenomaan pellolla menevästä oja-osuudesta, jonka perkuutyöt ovat jääneet kesken. Tiekunta
toivoo, että ojitusyyhtiö pikaisesti toteuttaisi sovitut korjaustoimenpiteet, koska toistuvat tulvat
aiheuttavat tiekunnalle lisämenoja teiden korjauksien muodossa.
Pj päätti kokouksen klo 19:30.

_____________________________
Johan Lindberg, pj

____________________________________
Kirsi Varinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjaan ja toteamme sen kokouksen kulun mukaiseksi:

_____________________________
Robert Ehrnsten

____________________________________
Marjut Johansson

