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Styrelseberättelse för år 2010
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.
070-64 64 987
Göran Wahlström, kassör
08-768 10 20
Birger Lövgren, ledamot
0701-62 71 61
Marika Tranback, ledamot
08-35 46 19
Per-Olov Andersson, ledamot
240-64 11 74

sigge.godin@bredband.net
tore.gustafson@telia.com
vikluing2@live.se
goran.w@hotmail.com
lovgren@tele2.se
marika.engfeldt-tranback@lansforsakringar.se
per-olov.andersson@telia.com

Suppleanter har varit:
Ulf Svensson
Christer Sundström

060-40 146 ulf.svensson@blinfo.se
018-39 60 95 ch.sundström@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, Göran Wahlström och Birger Lövgren
Under år 2010 har samfälligheten erhållit 53 138 kr i statligt vägbidrag för underhåll
och 4.350 kr från Bergs kommun. Föreningen har även fått statligt bidrag på 128 800
kr för vägupprustning. Föreningen har upprustat vägarna för 216 948 kr. Bidraget har
använts till att förstärka de statsbidragsberättigade vägarna samt förbättra mötesoch parkeringsplatser.
Styrelsen har uppdragit åt Tore Gustafsson och Per-Olov Andersson att komma med
förslag på upprustning av de övriga (kvarters) vägarna. Uppdraget kommer att
redovisas på årsstämman.
Per-Göran Skott har även under 2010 förtjänstfullt skött samfällighetens vägar, såväl
sommar- som vinterunderhåll.

Bergs kommuns översiktsplan
Handläggare: Sigge Godin och Birger Lövgren
Översiktsplanen är nu fastställd och finns att tillgå hos Bergs kommun.
Samfälligheten har haft goda möjligheter att bidra med synpunkter under
planarbetets gång, vilket också har utnyttjats. Förslaget till plan presenterades också
av Elise Ryder Viken vid stämman 2010.

GA 12 Sophus och bodar
Handläggare: Per-Olov Andersson och Tore Gustafson
Planeringen för ett nytt gemensamt sophus är i princip klar och processen kan starta
då stämman fattat beslut om genomförande.
De befintliga sophusen har därför underhållits i minsta möjliga omfattning för att
minimera kostnaderna.

GA 12 Sopor och latrin
Handläggare:

Marika Tranback och Per-Olov Andersson

Ny renhållningstaxa från 2011-01-01. Höjning av bla soptömningsavgiften med 1 kr
per tömning och kärl, se www.berg.se
Flaskor och grovsopor ställs fortfarande olovligen i många sophus. Dessa hämtas ej
vid ordinarie tömning. Särskilda tömningar har fått beställas till onödig merkostnad för
alla medlemmar.
Sophämtarna har klagat på att bilar parkerats felaktigt vilket försvårar hämtning.
Latrinsäckar har olovligen slänts bland hushållssopor.
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GA 13 Grönområden
Handläggare: Tore Gustafson, Marika Tranback
Gula spåret har genom samarbete med Ljungdalens skoterklubb fått en ny stäckning
och spårats under gångna vintersäsongen.. Viss träd och stenröjning på samfällighetens mark har utförts under sommaren för att göra spåret mera åkvänligt och
underlätta för pistmaskinen att komma fram.
Nya skyltar som upplyser om vem som har fiskerätt i Övre- och Nedre
Finnburdammen har satts upp. I vindskydden vid dammarna har regler för fisket
anslagits ( samma regler som finns på hemsidan).
Vägen in till Nedre Finnburdammen har förbättrats för att underlätta framtida
fiskisättning.

GA14 och GA15 Vatten- och avloppsanläggning Övre Skrållan
Handläggare: Tore Gustafson, Per- Olov Andersson, Inger Viklund
Provtagning utfördes 2010-06-16 vid ett tappställe Hos Hagman/Lundell.
Efter kemisk och mikrobiologisk laboratorieanalys befanns vattnet vara tjänligt.
Ny vattenprover planeras under 2011.

GA16 Vattenanläggningar Rosenbergsområdet
Handläggare: Tore Gustafson, Per- Olov Andersson, Inger Viklund
Provtagning i de borrade brunnarna i Enen, Björnen, Alen och Renen utfördes
2010-06-16 vid respektive utloppslang. Den mikrobiologiska analysen gav resultatet
tjänligt för samtliga medan den kemiska gav resultatet tjänligt med anmärkning för
Enen, Björnen och Alen samt tjänligt för Renen.
Ny vattenprover planeras under 2011.

Samfällighetens ekonomi
Handläggare: Göran Wahlström
För föreningens ekonomi hänvisas till Balansräkningen och Resultatrapporten som
finns redovisade dels på hemsidan dels i pärmar på Turistbyrån och i affären.
Posten kortfristiga skulder består av restbetalning till P-G Skott enligt avtal och för
extra arbeten.
Posten ”Kesudalens P-automat” är slutredovisning av influtna p-avgifter på
Samfällighetens konto.
Kostnaden för grönområde har ökat p g a nya skid- och skoterspår.
Vägverket lämnade ett bidrag på 128.800 kr till upprustning av våra vägar.
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