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Styrelseberättelse för år 2009
Styrelsens sammansättning
Styrelsen för Torkilstötens Samfällighetsförening med organisationsnummer 716414-8962,
har sedan föregående årsstämma bestått av följande medlemmar:
Sigge Godin, ordf.
060-61 37 01
Tore Gustafson, vice ordf
0300-153 89
Inger Viklund, sekr.
060-56 99 46
Göran Wahlström, kassör
08-768 10 20
Birger Lövgren, ledamot
0730-47 75 02
Marika Tranback, ledamot
08-35 46 19
Per-Olov Andersson, ledamot
240-64 11 74

sigge.godin@bredband.net
tore.gustafson@telia.com
inger.viklund@tieto.com
goran_w@hotmail.com
lovgren@tele2.se
marika.engfeldt-tranback@lansforsakringar.se
per-olov.andersson@telia.com

Suppleanter har varit:
Ulf Svensson
Christer Sundström
Peter Enström

060-40 146 ulf.svensson@blinfo.se
018-39 60 95 ch.sundström@telia.com
026-27 03 26 enstrom.p@telia.com

Styrelsen har under verksamhetsåret förutom det konstituerande styrelsemötet hållit 4
protokollförda styrelsemöten.
Revisorer har varit:
Per-Olof Isaksson
Fredrik Jansson

08-7529074
018-100829

Revisorssuppleant har varit:
Göran Enberg

060-10 11 14

per-olov.isaksson@preem.se

Valberedningen har utgjorts av:
Thomas Carlström, sk
08-758 32 51, 0705 – 66 14 01
Kersti Leufvén
073-057 92 57
Birgitta Henriksson
060-10 11 14
Inga-Lill Snygg
08-771 19 32
Tillsynsman har varit:
P-G Skott

0687-20469, 070 634 70 14
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Från de olika verksamhetsområdena rapporteras följande:
GA 11 Vägar och parkeringsplatser
Handläggare: Sigge Godin och Göran Wahlström
Per-Göran Skott har som tidigare år på ett förtjänstfullt sätt skött samfällighetens vägar såväl
Sommar- som vinterunderhåll.
Bergs kommuns översiktsplan
Handläggare: Sigge Godin och Birger Lövgren
Kommunens översiktsplan är nu ute på remiss och kommer att tas upp på årsstämman.
GA 12 Sophus och bodar
Handläggare: Per-Olov Andersson och Tore Gustafson
Planering för ett nytt gemensamt sophus har fortsatt. Styrelsen har diskuterat ett flertal
möjliga placeringar och kommit fram till att den bästa är i korsningen Öjönvägen – Liftvägen.
Här är det långt till bebyggelse vilket gör att ingen behöver störas varken av byggnaden eller
trafiken. Placeringen blir också relativt central i området bortsett från Älgenområdet, men där
kommer troligen ett mindre sophus att finnas kvar. Kommunens renhållningschef och
projektgruppen har träffats och diskuterat projektet.
GA 12 Sopor och latrin
Handläggare: Marika Tranback och Per-Olov Andersson
Sophusen och ordningen i och runt dessa har kontrollerats med jämna mellanrum. Vid
kontrollerna har uppmärksammats att grovsopor fortfarande ställs in i några bodar. Extra
tömning (till extra kostnad) har beställts för att åtgärda missbruket. I övrigt fungerar det bra.
Vi har fått en avisering på att det blir en höjning av hämtningskostnaderna och sopavgiften
måste därför höjas med 35 kronor per år.
Latrinen lämnas numera nere i byn på återvinningsstationen på särskilda tider. Man får inte
ställa latrinbehållaren utanför anläggningen. Tyvärr har detta skett och vi har blivit
uppmanade att påpeka detta för alla föreningens medlemmar då de inte vet vilka det är som
har gjort fel.
GA 13 Grönområden
Handläggare: Tore Gustafson, Marika Tranback
Under vintern 2008/2009 gjordes försök att få till stånd spårning av en begränsad del av Gula
Spåret utan att lyckas. Under 2010 påbörjas ett samarbete med Ljungdalen Skoterklubb och
spårning av en ny sträckning är igång.
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Samfällighetsföreningen har av Ljungdalens Fiskevårdsområde arrenderat Övre
Finnburdammen på 10 år till en kostnad av 1000 kr/år. Därmed är nu båda fiskedammarna
Samfällighetsföreningens enskilda fiskevatten och får bara nyttjas av fastighetsägare med
familjer i Torkilstötens Samfällighetsförening.
Öring (3 somrig) har under hösten 2009 satts ut i båda fiskedammarna.
GA14 och GA15 Vatten- och avloppsanläggning Övre Skrållan
Handläggare: Tore Gustafson, Per- Olov Andersson, Inger Viklund
Vattentäkterna inspekterades av Bergs kommuns miljöinspektör under hösten.
I övre Skrållan behöver en s.k. ”barriär i reserv” installeras. Det är i princip ett filter som
kopplas in manuellt om provtagningar visar onormala värden. Detta är planerat att ske under
2010. I övrigt framfördes inga anmärkningar.
Den kontinuerliga provtagningen kommer i fortsättningen att utföras av kommunens
provtagare, vilket också ger oss en lägre kostnad eftersom kommunen har bättre avtal med
laboratorierna.
GA16 Vattenanläggningar Rosenbergsområdet
Handläggare: Tore Gustafson, Per- Olov Andersson, Inger Viklund
Vattentäkterna inspekterades av Bergs kommuns miljöinspektör under hösten.
Den kontinuerliga provtagningen kommer i fortsättningen att utföras av kommunens
provtagare, vilket också ger oss en lägre kostnad eftersom kommunen har bättre avtal med
laboratorierna.
Samfällighetens ekonomi
Handläggare: Göran Wahlström
För föreningens ekonomi hänvisas till Balansräkningen och Resultatrapporten, vilka finns
redovisade dels på hemsidan dels i pärm på Turistbyrån.
Posten ”kortfristiga skulder” omfattar:
• Restbetalning till P-G Skott enligt avtal för vägskötsel under 2009
• Betalning för extra arbeten med sophus, rep av vattenledning Ö Skrållan samt
sommarväg
Som framgår av Balansrapporten har skulden till Kesudalens Samfällighets förening till
största delen betalats. Det som återstår är av banken redovisade P-avgifter som fortfarande
sätts in på vårt konto.
I övrigt kan nämnas att:
• Kostnaden för sophusens underhåll blev betydligt lägre än budgeterat
• Kostnaden för grönområde blev också lägre än budgeterat
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Kostnaden för resor blev högre p gr a fler arbetsresor
Kostnader och medlemsavgifter för vatten och reparation i Ö. Skrållan har slagits ihop
till en budgetpost
Kostnaden för sophämtning har ökat eftersom kommunen tar ut en högre avgift

Hemsida
Handläggare: Birger Lövgren
Hemsidan har varit i drift utan problem hela året. Sidan har uppdaterats löpande med aktuell
föreningsinformation, nyheter och en del kuriosa.
Antalet besök 2009 var 16 700 st och sedan öppnandet i april 2008 fram till februari 2010 har
sidan besökts 29 000 gånger vilket ger ett besöksmedeltal på nästan 50 per dag.

Sigge Godin
Ordförande

Tore Gustafsson
vice ordförande

Göran Wahlström
kassör

Per-Olov Andersson
Ledamot

Marika Tranback
ledamot

Birger Lövgren
ledamot

Inger Viklund
sekreterare

