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Från de olika verksamhetsområdena rapporteras följande:
GA 11 Vägar och parkeringsplatser:
Handläggare: Sigge Godin och Stefan Kolb
Under 2012 har samfälligheten erhållit 63323 kr i statligt bidrag 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. Bland annat har vägarna
hyvlats en gång under sommaren pga ytskador orsakade av stora regnmängder.
Vidare har vägytan förstärkts med grus på två ställen där det skett genombrott, dels vid
infarten till liftvägen samt mellan Orren och Tjädern.
Styrelsen har sammanträffat med representanter från Bergs kommun angående möjligheten
till en ändring av byggnadsplanen för att göra det möjligt för de medlemmar som så önskar
att bygga egen väg fram till sin fastighet. Ärendet kommer att redovisas på årsstämman.
Per-Göran Skott har även under 2012 förtjänstfullt skött samfällighetens vägar, såväl sommarsom vinterunderhåll.
GA 12 Sophus och bodar
Handläggare: Tore Gustafson och Per-Olov Andersson
Det nya sophuset för hushållssopor i korsningen Liftvägen/Öjönvägen togs i drift i augusti.
Detta ersätter alla övriga sophus utom det på Älgen. Sophuset på Älgen kommer att rustas
upp under 2013 för att uppfylla de arbetsmiljömässiga krav som ställs från kommunen.
Det tidigare sophuset på Renen kommer tillsvidare att vara kvar som förrådsbod för samfälligHetsföreningen.
Av de gamla sophusen har 12 av 14 sålts och kommer efterhand att flyttas bort.
GA 12 Sopor
Handläggare: Marika Tranback
Ingen förändring av avgiften, 535 kr, i år. Varje tömning av ett 370 liters kärl kostar 132,80
kr. Eftersom vi betalar för varje kärl som töms så är det viktigt att vi fyller varje kärl i tur och
ordning. Förhoppningsvis kan framtida kostnader reduceras med centraliserad sophantering.
Detta är den enskilt största posten i budgeten och som medlemmar genom källsortering kan
påverka genom att lämna till återvinningen i byn. Husägare som hyr ut ansvarar för att
informera hyresgäster om gällande regler.
GA 13 Grönområde
Handläggare: Tore Gustafson, Per Enström
Vindskyddet vid Nedre Finnburdammen har återställts i ursprungligt skick. Röjning har
utförts för en ny skoterled, för att ersätta den gamla längs med Liftvägen. Skyltning av leden
återstår.

GA14 Vattenanläggning i Övre Skrållan
Handläggare: Tore Gustafson, Per-Olov Andersson
Djupborrad brunn och vattentank, som försörjer 42 fastigheter, varav 21 är bebyggda.
Vattenläckor har åtgärdats under året men nya läckor har konstaterats. Berörda fastigheter har
Informerats genom brev.
GA 15 Avloppsanläggning i Övre Skrållan
Handläggare: Tore Gustafson och Per-Olov Andersson
Gemensam avloppsanläggning för 9 fastigheter i Rosenroten. Skrivelse har skickats till
Bergs kommun angående kommunens medgivande av enskilt avlopp.
GA16 Vattenanläggningar i Rosenbergsområdet
Handläggare: Per-Olov Andersson
Fyra djupborrade brunnar i Alen, Björnen, Enen och Renen.
Vattenprover för kemisk och mikrobiologisk analys har tagits under året. Provtagningen
utfördes på föreningens uppdrag, av kommunens vattenavdelning. Alla prover visar att
vattnet är tjänligt men med anmärkning för förhöjd järnhalt för Alen, Björnen och Enen.
Analysrapport finns utlagd på föreningens hemsida.
Hemsida www.torkilstoten.se
Handläggare: Barbro Kolb
Hemsidan har under året uppdaterats löpande med information och nyheter om vår
samfällighet och även om dess närmaste omvärld. Hemsidan har även under detta år ökat i
antal besök. Fler och fler medlemmar uppger at de har email-adress och därmed också
möjlighet att få information via email och även tillgång till hemsidan.
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