Torkilstotens SamMlighetsforening

Torkilstotens Sam^Uighetsforening
ProtokoU fran ordinarie arsstamma 2018
Plats: Ljungalid, Ljxingdalen
Datum: Langfredagen 2018-03-30 kl. 10.30 - 12.30
Narvaro: 60 personer enligt bifogad narvarolista
§ 1. Stammans oppnande
Stamman oppnades av Samfallighetsforeningens ordforande Stefan Kolb och fordes enligt
stadgamas dagordning enligt foljande.
§ 2. Fraga om stammans behoriga utlysande
Det konstaterades att stamman hade utlysts i enlighet med Samfallighetsforeningens stadgar.
§ 3. Val av ordforande och sekreterare for stamman
Till ordforande for stamman vaides Ivar Eriksson och till sekreterare Soren Lindstrom. Ivar
Eriksson overtog ordfbrandeskapet och ledde arsstamman.
§ 4. Val av protokoUsjusterare
Till protokoUsjusterare vaides Marika Tranback och Tor Vagen.
§ 5. Styrelsens och revisorernas berattelser
Styrelsens verksamhetsberattelse samt balans- och resultatrakning for verksamhetsaret 2017
gicks igenom och godkandes.
Revisor Anders Ekengren laste upp revisionsberattelsen.
§ 6. Ansvarsfrihet for styrelsen
Arsstamman beslutade att faststalla balans- och resultatrakning, att resultatet disponeras i
enlighet med styrelsens forslag samt att stjTclsen beviljas ansvarsfrihet for verksamhetsaret
2017.
§ 7. Framstallningar fran styrelsen och/eller motioner fran medlemmar
a) Pa stamman 2017 uppdrogs det at Samfallighetsforeningens styrelse att till 2018 ars
stamma undersoka under vilka forutsattningar arrendekontraktet pa jakt pa foreningens
mark ursprungligen tecknades samt att nu ta upp fragan till fomyad provning. Tore
Gustafson redogjorde for historiken kring arrendekontraktet. Markomradet ar pa c:a 50
hektar. Ett forsta avtal avseende en forsoksverksamhet med upplatelse av jakt pa
markomradet i fraga i tva ar tecknades 1992 med tva personer varav Tore Gustafson
var den ene. Avtalet redovisades pa stamman 1993 i verksamhetsberattelsen for 1992.
I verksamhetsberattelsen for 1994 redogjordes for fbrsoksverksamheten och 1995 ars
stamma beslutade att upplata arrende av markomradet for jakt och ett tvaarigt avtal
tecknades med mojlighet till forlangning i tvaarsperioder om det inte sades upp av
nagon av partema. Uppsagningstiden ar 6 manader. Nuvarande tvaarsperiod loper ut
2019-06-30. Det har juridiskt undersokts och konstaterats att arrendekontraktet ar belt
lagligt. Efter diskussionema pa stamman 2017 hax fagelhundstraning fbrekommit pa
markomradet och forfragningar om smaviltsjakt har ocksa inkommit till Tore
Gustafson. Tore inbjod aven under denna stanmia intresserade till att kontakta honom
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for fagelhundstraning eller smaviltsjakt.
Efter en langre diskussion beslutades det att fragan bordlagges till 2019 ars stamma
med ett utredningsuppdrag till styrelsen att belysa foljande fragor:
• Ska jakt tillatas pa markomradet i fraga eller ej.
• Ska marken, i fall av tillaten jakt, kunna utarrenderas till enskilda
fbreningsmedlemmar eller ska eventuell jakt samordnas av styrelsen eller av
styrelsen utsedd representant.
• Ska marken, i fall av fbrbjuden jakt, anda kunna anvandas for fagelhundstraning
utan vapen.
Styrelsen uppmanades att vidta atgarder sa att arrendet kan omforhandlas per 2019-0630.
b) En motion har inkommit till stamman fran Thomas Carlstrom, ordforande i
Torkilstotens Skidforening, med onskemal om att Samfallighetsforeningen bekostar
anordnande av parkeringsplats i anslutning till en motesplats pa Liftvagen i narheten
av skidsparets korsande av Liftvagen. Motionen samt styrelsens svar farms bifogade
till stammohandlingama.
Thomas Carlstrom redogjorde kort for Skidforeningens verksamhet. C:a 90 fastigheter
ar medlemmar i Skidforeningen och dessa ar ocksa medlemmar i
Samfallighetsforeningen. Ett stort arbete laggs ned pa att halla skidsparen dragna i
skiftande vaderfbrhallanden. Den yngre generationen har hogre krav pa sparkvalitet
och tillganglighet an vad som tidigare varit fallet. Fjalliftens parkering anses av
flertalet inte vara ett altemativ nar man avser att aka langdsparen. Parkering pa
motesplatsen vid skidsparsovergangen har givit upphov till klagomal. Forslaget fran
Skidforeningen ar darfbr att motesplatsen utvidgas till att aven bli en P-plats for c:a
fyra hilar. Da vagar ingar i Samfallighetsforeningens ansvarsomrade sa tyckte Thomas
att aven anordnande av en P-plats skuUe kunna falla inom samma ansvarsomrade.
Samfallighetsforeningens ordforande Stefan Kolb meddelade att efter det att
stammohandlingama skickades ut sa har en invandning mot styrelsens forslag till
utvidgning av en tidigare P-plats pa Lovasvagen i anslutning till Harrenvagen
inkommit fran en fastighetsagare pa Harrenvagen. Det poangterades dock att det pa
denna plats tidigare funnits en P-plats men att denna i samband med att Lovasvagen
fbrbattrats och vagbanan hqjts sa har P-platsen delvis blivit utfyUd av vagslanten.
Stefan lyfte darfbr ett nytt forslag om att i stallet utnyttja en befintlig parkering vid
Ovre Skrallan.
Inez Tillqvist poangterade att det ar viktigt att se till att gora skidsparen tillgangliga
for den yngre generationen och hon forordade bestamt att iordningstalla P-platsen
langs Lovasvagen och tillstyrkte darfbr styrelsens ursprungliga fbrslag.
Efter viss ytterligare diskussion sa uppdrogs at styrelsen att Ibsa parkeringsfragan fbr
skidsparsakare i samrad med Skidfbreningen.
§ 8. Ersattning till styrelse och revisorer
Inget arvode utgar till styrelsemedlemmar inkl. suppleanter och revisorer. Styrelsens aktiva
medlemmar inkl. suppleanter har ratt att ta ut kostnadsersattning motsvarande skattefri
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reseersattning for tva resor fran hemorten till Ljungdalen samt fbr resor till styrelse- och
arsmoten och till sarskilda fbrrattningar. Revisorema har ratt att gora en arbetsresa var fbr
avstamning av bokfbringen med kassbren.
Arstamman beslutade att ersattning ska utga i enlighet med redogbrelsen.
§ 9. Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd.
Fbreningens kassbr fbredrog utgil^s- och inkomststat enligt dokumentet Torkilstbtens
Samfallighet, Budget 2018, vilket var bifogat till stammohandlingama.
Arsstamman beslutade att godkanna styrelsens fbrslag.
§ 10. Val av styrelse och styrelseordforande
Arsstamman beslutade att valja ny styrelse enligt valberedningens fbrslag som fbljer:
Som ordfbrande

Stefan Kolb

omval 1 ar

Som ledamot
Som ledamot
Som ledamot

Per-Olov Andersson
Tore Gustafson
Stefan Hedstrbm

omval 2 ar
omval 2 ar
nyval 2 ar
i

Som suppleant
Som suppleant
Som suppleant

Anders Andersson
Eva Gyllensvaan
Markus Lindback

omval 1 ar
omval 1 ar
nyval 1 ar

Som ledamot
Som ledamot
Som ledamot

Peter Enstrbm
Hakan Floden
Sbren Lindstrbm

vald pa 2 ar vid arsstamman 2017
vald pa 2 ar vid arsstamman 2017
vald pa 2 ar vid arsstamman 2017

I anslutning till denna punkt pa dagordningen avtackades den avgaende kassbren Per
Lundberg av Samfallighetsfbreningens ordfbrande Stefan Kolb.
§ 1 1 . Val av revisorer
Som revisorer pa 1 ar omvaldes Anders Ekengren och Johannes Frenzel. Som
revisorssuppleant pa 1 ar omvaldes Per-Olof Isaksson.
§ 12. Val av valberedning
Till sammankallande i valberedningen vaides Emma Hagqvist och till ledambter Anna
Nordlund och A l f Gund.
Emma Hagqvist upprepade sin synpunkt fran 2017 ars stamma att styrelsen borde se bver
beslutet att alltid halla fysiska styrelsembten i Ljungdalen. Emma framhbll att det numera
finns manga mbjligheter att genomfbra mbten med ledambter sittande pa olika platser och att
detta skulle underlatta mbjlighetema att rekrytera nya styrelseledambter.
Mot detta framhblls att styrelsembten pa plats i Ljungdalen cirka tre ganger per ar ger
mojlighet fbr styrelseledambter att samtidigt utratta annat styrelsearbete som kraver narvaro
pa plats.
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§ 13. dvriga fragor
Styrelserepresentanter med flera kommenterade och besvarade fragor rorande foljande
omraden:
a) Vagar och parkering
Upprustningen av Samfallighetsfbreningens vagnat fortsatter enligt plan. Medlemmar
uppmanades att skyndsammast rapportera eventuella vagskador till Stefan Kolb eller
Peter Enstrbm.
b) Sndrdjning
Samfallighetsfbreningens snbrbjare PG Skott tyckte att det nu racker med snb men
papekade samtidigt att det bnskemalet j u egentligen hbr till ar 2018 medan stamman j u
egentligen mest handlar om 2017! Fbreningens ordfbrande Stefan Kolb tackade PG Tor
gott arbete det gangna aret och bverlamnade en gava.
c) Sopor och sophus
Sophanteringen fimgerar battre an tidigare men fortfarande kan t.ex. dammsugare hittas
bland hushallssopoma. Det finns alltsa fortfarande fbrbattringspotential.
d) Gronomraden
En medlem fragade pa stamman 2017 varfbr det ar vinterfiskefbrbud i dammama och
Tore Gustafson redogjorde nu fbr att detta infbrts redan da regelbunden utplantering av
fisk infbrdes, detta fbr att minska risken fbr utfiskning. En viss diskussion uppstod med
argument bade fbr och emot ett vinterfiskefbrbud. Styrelsen noterade synpunktema och
tar upp fragan till diskussion pa kommande styrelsembte.
Aven 2018 kommer det att anordnas en arbetsdag och datum kommer att meddelas pa
hemsidan. Om man inte har mbjlighet att narvara just pa arbetsdagen sa tar Peter
Enstrbm gama emot anmalningar fbr enskilt genomfbrande av arbetsuppgifter. Peter
har e-post enstrom.p(5)gmail.com .
Stefan Kolb informerade om att Lansstyrelsen i Jamtlands Ian vill dra om
vandringsleden genom Kesudalen och mot Helags till att i stallet utga fran Fjalliftens
parkering och via Torkilstbten. Ett aimat altemativ att dra leden fran Klappen och upp
mot Torkilstbten har stoppats av markagare langs den ratten. Stefan har meddelat
Lansstyrelsen att Samfallighetsfbreningen inte ar intresserad av nagon bkad trafik pa
fbreningens vagar samt aven att marken vid Fjalliftens parkering inte tillhbr
fbreningen. Styrelsen bevakar fortsatt fragan.
En medlem efterfragade om det finns nagon ny information avseende agandet av
stugan Undanflykten, vilket aven behandlades pa stamman 2017. Tore Gustafson
meddelade att ingen ny information tillkommit sedan stamman 2017 men att styrelsen
fortsatt bevakar fragan.
e) Vatten och avlopp Ovre Skrallan
Anlaggningen ar byggd 1983 och kraver tmderhall. En akutplan har upprattats fbr att
kimna hantera eventuella akuta brister sa snabbt och smidigt som mbjligt. Vid
reparationen av det akuta stoppet i avloppsanlaggningen 2017 upptacktes en kraftig
fettklump i rbren och detta var troligen den direkta anledningen till stoppet.
Medlemmama i anlaggningen uppmanades att inte sla matfett i avloppet.
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j)

Vatten Rosenbergsomradet
Vattenprover kommer att tas arligen, sa aven i Ovre Skrallan. Alia fyra vattentaktema
kommer tills vidare att hallas oppna men da fler och fler fastigheter ordnat egen
vattenfbrsorjning och da speciellt en vattentakt har ett lagt utnyttjande sa foljer
styrelsen kontinuerligt anvandandet av vattentaktema for eventuella framtida atgarder.
En fraga stalldes om mojlighetema att inkludera nagra fastigheter pa Oringen med egen
gemensam vattenfbrsorjning i Samfallighetsfbreningens gemensamhetsanlaggning fbr
vatten. Tore Gustafson redogjorde fbr fbrhallandena. Tidigt anlades fyra vattenbrunnar
med handpumpar i Lbvasomradet. Flera fastighetsagare har vmder aren dragit in vatten
fran dessa brunnar till sina fastigheter. Villkoret fbr detta var ursprungligen att ett
tappstalle vid brunnen skulle finnas kvar. Detta har ej skbtts och vid bildandet av
Torkilstbtens Samfallighetsfbrening missades att hantera dessa bruimar. Om de skulle
inkluderas i Samfallighetsfbreningen idag sa skulle detta krava ett nytt
anlaggningsbeslut fran Lantmateriet och detta skulle bli mycket kostsamt och belasta
de till brunnama anslutna fastighetema. ^

g) Hemsidan
Den hemsidesansvarige, e-post anders.i.andersson(a)gmail.com , tar gama emot ideer
och synpunkter till justeringar och fbrbattringar.
h) Vad hdnder pa byn
Britt EUenius, ordfbrande i Ljungdalens Turistfbrening, berattade om vad som bander
pa byn.
Turistfbreningens ekonomi har under en fbljd av ar balanserat pa en skbr trad.
Turistfbreningen kampar fbr att behalla en bemannad turistbyra. Nu anser man sig fbr
tillfallet vara nagorlimda pa banan. Den nya Naturinformationen, som haller pa att
fardigstallas irme pa turistbyran, ar sa gott som klar. Naturvardsverket och
Lansstyrelsen i Jamtlands Ian star fbr finansieringen. En utomhusdel med information
om omradet konmier att byggas sommaren 2018 pa bstra sidan av turistbyrahuset.
Ledprojektet, som pagatt en tid, fortskrider men Britt beklagade sig nagot fbr en
omfattande byrakrati. Projektet inventerar leder framst pa privat mark och ska leda till
uppmstning av ledmarkeringar och skyltar. E n informationsbroschyr i fickformat haller
pa att tas fram och den ska innehalla bl.a. besbksmal och kartor. Aven websidan ska
utvecklas och samordnas med ledprojektet. Britt tar gama emot hjalp och fbrslag i detta
arbete. Stefan Kolb fragade om mbjligheter till samordning mellan detta ledprojekt och
en uppmstning av leden pa Samfallighetsfbreningens mark fran Ripans parkering mot
Ojbn. Britt menade att detta ar fullt mbjligt och Tore Gustafson ombads att halla
kontakt med Britt i fragan.
Ett annat projekt som pagar ar ett projekt om inflyttning och infrastruktur dar projektets
avsikt ar att fbrbattra mbjlighetema till att bo och verka i Ljtmgdalen fbr privatpersoner
och fbretag. E n del i detta ar naturligtvis bredbandsutbyggnaden, som tyvarr verkar ha
avstaimat. Britt hade ingen ny information att fbrmedla och menade ocksa att Bergs
kommun inte skbtt denna fraga pa ett tillfredsstallande satt. Kommimen haller dock nu
pa att medverka till att fbrsbka fa till stand ett mbte pa plats i Ljungdalen med
exploatbren IP-Only. I samband med denna punkt uppmanade en medlem
Samfallighetsfbreningens styrelse att vara aktiva i fiberfragan. Stefan Kolb papekade
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att anlaggningsbeslutet inte medger att Samfallighetsfbreningen engagerar sig i denna
fraga men uppmanade i stallet intressenter bland medlemmama att bilda en separat
fiberfbrening.
I Storsjb kommer stallplatser fbr husbilar att fardigstallas vid Bygdegarden sommaren
2018. En brygga fbr handikappanpassat fiske bar fardigstallts vid Rotsjbn och en ny
liknande plats planeras utefter Skarkan.
En balansbana fbr bam och vuxna kommer att byggas vid Gammelgarden sommaren
2018. Redan nu finns Fjallammelns Stig pd platsen med bl.a. tittskap dar Fjallammeln
ger naturinformation.
Ljungdalens Hemslbjd har erhallit bidrag bl.a. fbr uppmstning av det undermaliga
varmesystemet i huset. Dar bedrivs ocksa numera cafeverksamhet och reklam gjordes
fbr stickcafe varannan torsdag (nastkorrmiande tillfalle 2018-04-05). Britts uppfattning
ar att hantverk och hemslbjd haller pa att fa ett litet bkat intresse hos traktens besbkare
igen.
Ljungdalens Turistbyra och Storsjbhandlam ar sedan en tid s.k. Servicepunkter. Detta
betyder att de tillhandahaller information om och mbjligheter till kontakt med Bergs
kommun.
Turistfbreningen ska ha en ny fbrhandling om ekonomiska villkor med Bergs kommim
under varen 2018. Britts uppfattning ar att kommunen intagit en nagot gynnsammare
hallning pa senare tid och hon hoppas pa ett fbr Turistfbreningen battre utfall an
tidigare.
i) Ovrigt
Pa stamman 2017 uppmanades styrelsen att verka fbr att en representant fi-an Bergs
kommun medverkade pa stamman 2018 fbr att informera om den planerade
exploateringen langs Klappenvagen. Det har ej varit mbjligt att fa nagon
kommunrepresentant till stamman 2018 men Tore Gustafson informerade om vad ban
lyckats fa reda pa. Exploateringen langs Klappenvagen hbr delvis ihop med Bergs
kommuns s.k. Vagvalsutredning, som behandlar hur vattenfbrsbrjning och avlopp
framgent ska hanteras i Ljungdalen. Denna Vagvalsutredning ligger tills vidare pa is,
antagligen till fbljd av Bergs kommuns anstrangda ekonomi. Dock ar det sa att bygglov
tills vidare endast medges med viss tidsbegransning vad avser V/A-fragan. Det gbrs
fran kommunens sida en enskild prbvning i varje enskilt fall.
Det ovan sagda betyder att exploatbren langs Klappenvagen maste Ibsa V/A-fragan pa
egen hand om exploateringen ska kunna komma till stand. Exploatbren maste darfbr
gbra en egen V/A-utredning med fbrslag om hur vatten- och avloppsfragan fbr
exploateringen ska Ibsas. Humvida detta ar pa gang har det inte kunnat bringas klarhet
i.
En fbrhoppning ar att en kommunrepresentant ska kunna delta pa stamman 2019 och
ge da aktuell information.
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§ 14. Meddelande av plats dar stammoprotokoUet halls tillgangligt
Det meddelades att stammoprotokoUet kommer att haUas tiUgangUgt pa
SamfaUighetsfbreningens hemsida samt i SamfalUghetsforeningens parm pa I C A resp. pa
Turistbyran i Ljungdalen.
§ 15. Tidpunkt for nasta arsstamma
Det beslutades att 2019 ars stamma ska hallas pa Langfredagen 2019-04-19. Onskemal
framfordes om att stamman skulle kunna starta tidigare an kl. 10.30. Styrelsen imdersoker
mojlighetema till detta.
§ 16. Arsstamman avslutas
Samfallighetsfbreningens ordfbrande Stefan Kolb riktade ett specieUt tack till arsstanmians
mbtesordfbrande Ivar Eriksson med en paskpresent.
Mbtesordfbranden avslutade darefter 2018 ars stamma.

Vid protokoUet:

Justeras:

Sbren Lindstrbm

Marika Tranback
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