
TORKILSTÖTENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2012-03-18 
1 

 

Styrelseberättelse för år 2011 
 

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   sigge.godin@bredband.net  
Tore Gustafson, vice ordf. 0300-153 89   tore.gustafson@telia.com  
Marika Tranback, sekr. 076-216 23 99  marika.tranback@gmai.com  
Göran Wahlström, kassör 08-768 10 20   goran_w@hotmail.com  
Peter Enström, ledamot 070-555 42 43  enstrom.p@telia.com  
Barbro Kolb, ledamot 070-512 50 49  barbro.kolb@telia.com  
Per-Olov Andersson, ledamot 240-64 11 74  per-olov.andersson@telia.com  
 
Suppleanter har varit: 
Per Hansson 060-401 46   per.hansson@totalprojektnorr.se 
Christer Sundström 018-39 60 95   ch.sundström@telia.com  
 
Styrelsen har under verksamhetsåret förutom det konstituerande styrelsemötet hållit 3 
protokollförda styrelsemöten. 
 
Revisorer har varit: 
Per-Olof Isaksson 08-7529074/070-450 13 87  per-olov.isaksson@preem.se  
Johannes Frenzel 08-724 34 29 / 070-662 71 05 familjen.frenzel@bredband.net  
 
Revisorssuppleant har varit: 
Göran Enberg 060-10 11 14 
 
Valberedningen har utgjorts av: 
Thomas Carlström, sk 08-758 32 51, 0705 – 66 14 01 lt.carlstrom@telia.com  
Kersti Leufvén 073-057 92 57  itsrek@hotmail.com  
Birgitta Henriksson 060-10 11 14 
Tor Vågen 08-545 432 05 / 070-313 76 20 tor.vagen@yahoo.se  
 
Tillsynsman har varit: 
P-G Skott 0687-20469, 070 634 70 14  ljungservice@hotmail.com  
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Från de olika verksamhetsområdena rapporteras följande:  
 
GA 11 Vägar och parkeringsplatser: 
Handläggare: Sigge Godin och Göran Wahlström 

 
Under år 2011 har samfälligheten erhållit 54199 kr i statligt vägbidrag för underhåll och 4350 
kr från Bergs kommun. Bidragen har använts till att - tillsammans med årsavgifterna - 
underhålla vägarna samt vintertid hålla vägarna öppna för trafik. Eftersom vägupprustningen 
är avslutad har inga extra utdebiteringar gjorts för detta. Det som eventuellt återstår är att 
förbättra några av kvartersvägarna. Per-Göran Skott har under 2011 förtjänstfullt skött 
samfällighetens vägar, såväl sommar- som vinterunderhåll. 
 

GA 12 Sophus och bodar 
Handläggare: Per-Olov Andersson 

 

Byggnadslov för nya sophuset blev klart i augusti 2011. Byggstarten blev därför förskjuten till 
våren 2012. Entreprenör är utsedd och ”inflyttning” är planerad under sommaren. 
De gamla bodarna står kvar till dess och kommer sedan att utbjudas till försäljning på 
hemsidan. 
 

GA 12 Sopor och latrin 
Handläggare: Marika Tranback, Per-Olov Andersson 

 
Renhållningstaxan oförändrad. Fortsatta onödiga tömningar har fått göras pga av felaktig 
hantering av sopor till extra kostnader för samfälligheten. 
 

GA 13 Grönområde  
Handläggare: Tore Gustafsson 

 
Förhandlingar har under våren 2011 förts med Ljungdalens Skoterklubb om avtal om skid- 
och skoteravgift till ett fördelaktigt pris för samfällighetens medlemmar. Pga. begränsningar i 
samfällighetens åtagande och skyldigheter har endast frivillig anslutning för medlemmarna 
kunnat föreslås från samfällighetens sida. Detta alternativ var inte skoterklubben intresserad 
av varför inget avtal kom till stånd. 
 
Röjning och uppgrusning har gjorts av tillfartsvägarna till fiskedammarna. 
 
Utsättning av öring i de båda fiskedammarna har skett under hösten 2011. 
 

GA 15 Avloppsanläggning Övre Skrollan 
Handläggare: Tore Gustafsson 

 
Skrivelse har sänts ut till fastighetsägare som ingår i Gemensamhetsanläggningen GA 15, för 
att klargöra vad som gäller för de ingående fastigheterna. 
 
Lokalisering av befintliga anslutningspunkter har gjorts. Samtal har förts med Bergs kommun 
betr. GA 15. 
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Hemsida www.torkilstotens.se  
Handläggare: Barbro Kolb 

 
Hemsidan har under året uppdaterats löpande med information och nyheter om vår 
samfällighet och även om dess närmaste omvärld. Nya länkar har lagts till som kan vara till 
nytta för oss medlemmar. Vår broschyr " Det här är Torkilstötens samfällighetsförening" finns 
nu också som "klickbar" sida. Under året har kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar 
kompletterats med foto. Hemsidan har ökat i antal besök .Genomsnitt har sidan under året 
ökat till 62 besök per dag. Fler och fler medlemmar uppger att de har mailadress och därmed 
också möjlighet att få information via mail och även tillgång till hemsidan 
 

 

 

Sigge Godin  Tore Gustafsson Göran Wahlström 
Ordförande  Vice ordförande Kassör 
 
 
 
 
Marika Tranback Per-Olov Andersson Per Enström   Barbro Kolb 
Sekreterare  Ledamot  Ledamot  Ledamot 
 


