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En motion har inkommit från boende på Orren 1, 2, 5 och 6 med önskemål om att
Samfällighetsföreningen bekostar snöröjning till deras fastigheter
Från de olika verksamhetsområdena rapporteras det följande:
GA 11 Vägar och parkeringsplatser
Handläggare: Stefan Kolb, Peter Enström och Håkan Flodén
Under 2018 har Samfällighetsföreningen erhållit SEK 47 516:- i statligt bidrag för
vägunderhåll. Bidraget har använts till att, tillsammans med årsavgifterna, underhålla vägarna
samt vintertid hålla vägarna öppna för trafik.
Till det statliga bidraget kommer ett kommunalt bidrag för 2018 på SEK 4 565:-.
Föreningen har ett avtal med Ljungdalens Gräv & Allservice AB (P-G Skott) om
vinterväghållning.
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Ljungdalens Gräv & Allservice har även 2018 skött våra vägar på ett bra sätt och vi tackar
P-G Skott för hans engagemang.
Hyvling av vägarna samt dammbindning av bidragsvägarna har genomförts. Andra delen av
det planerade underhållet är genomfört.
Viss siktröjning längs Samfällighetsföreningens vägar har genomförts.
GA 12 Sophus och bodar
Handläggare: Per-Olov Andersson och Tore Gustafson
Uppsnyggningen av samfällighetens förråd på Renen vilar fortfarande p.g.a. andra
oförutsedda kostnader.
GA 12 Sopor
Handläggare: Peter Enström och Håkan Flodén
Under 2018 har Bergs kommun skött sophämtningen i våra sophus. Tömningen sker
måndagar udda veckor och det har fungerat bra.
Samfällighetsföreningen har fått beställt extratömningar vid större helger så som exempelvis
påsk beroende på att medlemmarna sorterar dåligt. Bl.a. så kastas det kartonger och annat som
ska till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstation vid Räddningstjänstens
lokaler i byn.
2019-01-01 har Bergs och Härjedalens kommuner gått ihop gällande sophantering, vatten och
avlopp i bolaget Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB. På deras hemsida
www.vattenmiljoresurs.se finns information om vad som gäller angående sophantering.
Återvinningscentralen i byn har öppet helgfria tisdagar 17.00 – 18.00 samt
lördagar 9.00 – 11.00. Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstation är öppen
dygnet runt!
GA 13 Grönområden
Handläggare: Tore Gustafson, Peter Enström och Markus Lindbäck
Det läckande taket på vindskyddet vid Övre Finnburdammen har lagats med några nya bräder.
De två avstängningsnäten vid Övre Finnburdammen, vilka ska förhindra att fisken rymmer till
den nedre dammen, har renoverats med nya nät.
Den nedre delen av vägen till Övre Finnburdammen har förstärkts med grovt grus. Orsaken är
att bärigheten måste bli bättre inför kommande fiskisättning.
Avtal har träffats med Bonäshamns Fiskodling, Järpen om fiskleverans i juni 2019. Efter
isättningen kommer viss begränsning av fisket att ske.
Vid Nedre Finnburdammen har viss förstärkning av dammvallen gjorts för att förhindra att
vatten rinner över vid högvatten i samband med snösmältning och islossning.
Vid Nedre Finnburdammens vindskydd har en grillplats iordningställts av deltagare under en
av arbetsdagarna.
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GA 14 Vattenanläggning Övre Skrållan
Handläggare: Tore Gustafson, Per-Olov Andersson och Stefan Kolb
En större vattenläcka vid Stormhatten har, med hjälp av entreprenörer från byn, åtgärdats. Sex
fastigheter berördes. Ett avbrott på 24 timmar drabbade fem fastigheter medan en fastighet
fick vara utan vatten i 72 timmar.
Flödesmätning har genomförts. Inget oroväckande läckage har noterats.
Vattenprov togs i augusti 20218 med godkänt resultat.
GA 15 Avloppsanläggning Övre Skrållan
Handläggare: Tore Gustafson, Per-Olov Andersson och Stefan Kolb
Infiltrationen har kontrollerats och inget oroväckande har noterats.
Inga övriga åtgärder har genomförts.
GA 16 Vattenanläggningar Rosenbergsområdet
Handläggare: Per-Olov Andersson, Tore Gustafson och Markus Lindbäck
Anläggningarna avser de djupborrade brunnar i Alen, Björnen, Videt och Renen.
Vattenprover togs i augusti 2018 med godkänt resultat. Rapporten för Videt visade något höga
halter av bakterier, men laboratoriet ansåg att inga åtgärder behöver vidtagas.
Ekonomi
Handläggare: Stefan Hedström och Stefan Kolb
Avgifterna för sophämtningen blev högre än budgeterat trots att det tagits höjd för den
aviserade avgiftshöjningen. För att möta detta inför kommande år har budgeten höjts
ytterligare. Bergs kommun har inte aviserat ytterligare höjningar på sophämtningstaxan inför
2019.
Resultatet för vägar följer den väl inslagna planen.
De administrativa kostnaderna följer budgeten väl.
Under 2017 uppstod det uppstått problem med den gemensamma avloppsanläggningen för
Övre Skrållan. Del av denna kostnad har tagits i beaktande i budgetarbetet avseende 2019.
Sophusen avskrivs enligt plan.
Ingen fiskisättning gjordes under 2018. Ackumulerad behållning för 2018 överförs till 2019.
Styrelsen har ingen kännedom om att det finns några ekonomiska anspråk gentemot
samfälligheten.
Hemsidan: www.torkilstotens.se
Handläggare: Anders Andersson och Eva Gyllensvaan
Hemsidan har under året löpande uppdaterats med information och nyheter om vår
samfällighet och även om dess närmaste omvärld.
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I genomsnitt har antalet besök på sidan varit 65 per dag under 2018.
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