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TORKILSTÖTENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Verksamhetsberättelse för 2019 

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen för Torkilstötens Samfällighetsförening, org.nr. 716414-8962, har sedan föregående 
årsstämma bestått av följande ledamöter: 

  Tel. e-post 
Peter Enström ordförande 070-555 42 43 enstrom.p@gmail.com 
Tore Gustafson vice ordförande 070-723 46 34        tore.gustafson@telia.com 
Stefan Hedström kassör 070-658 28 80 team.hedstrom@gmail.com 
Per-Olov Andersson ledamot 070-215 61 74 per-olov.andersson@telia.com 
Håkan Flodén ledamot 070-330 07 22 lilleriks@hotmail.com 
Markus Lindbäck ledamot 070-228 82 81 markuslindbeck@gmail.com 
Sören Lindström sekreterare 070-666 37 31 soren.lindstrom46@gmail.com 
Göran Gustafsson suppleant 070-556 87 70 Ingalill_thorberg@hotmail.com 
Jonas Gustavsson suppleant 070-625 61 84 jonas_8406@hotmail.com 
Anders Sterner suppleant 070-234 72 19 a.sterner@outlook.com 
    

 

Styrelsen har under verksamhetsåret, förutom ett konstituerande möte, hållit tre protokollförda 
styrelsemöten. 

Revisorer 
Anders Ekengren revisor 070-431 94 60 andersekengren48@gmail.com 
Johannes Frenzel revisor 070-662 71 05 familjen.frenzel@comhem.se 
Per-Olof Isaksson revisorssuppleant 072-588 19 82 per-olof1@bredband.net 

 
Valberedning 
Malin Nilsson Wass sammankallande 08-777 85 28  
Alf Gund ledamot 070-785 02 98 alf.gund56@hotmail.com 
Emma Höök ledamot 073-021 36 16 emma.hook@hotmail.com 

 

Inga motioner har inkommit under verksamhetsåret 2019. 

Från de olika verksamhetsområdena rapporteras det följande: 

GA 11 Vägar och parkeringsplatser 
Handläggare: Anders Sterner, Peter Enström och Håkan Flodén 

Under 2019 har Samfällighetsföreningen erhållit SEK 53 337:-  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 2019 på SEK 4 350:-. 

Föreningen har fr.o.m. 2019-09-01bytt entreprenör för vinterväghållning av vägarna. Det nya 
avtalet är skrivet med Ljungservice AB (Peter Jonsson). 
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Hyvling av vägarna samt dammbindning av bidragsvägarna har genomförts. Den tredje och sista 
delen av vårt budgeterade vägunderhåll har genomförts. 

Nödvändig siktröjning längs Samfällighetsföreningens vägar har också genomförts. 

GA 12 Sopor, sophus och bodar 
Handläggare: Peter Enström och Markus Lindbäck 
 
Under 2019 har Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB skött sophämtningen i våra 
sophus. Tömningen sker måndagar udda veckor och det har fungerat bra. På deras hemsida 
www.vattenmiljoresurs.se finns information om vad som gäller angående sophantering. 
 
Det har överlag varit bra sorterat i sopbodarna. Det har vid några tillfällen uppdagats att någon 
eller några lämnar kartonger, pant och glasflaskor på golvet i sopboden på Öjönvägen och 
sopboden på Älgen. Vid några tillfällen har medlemmar från Samfällighetsförening förtjänstfullt 
tagit med sig någon annans sopor ned till återvinning på byn. Det är inte acceptabelt att lämna 
annat än hushållssopor och alla medlemmar bör ha i åtanke att det blir dyrare hantering om vi 
inte sköter detta. 
 
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, Jonas Gustavsson och Markus Lindbäck 
 
Fiskisättning genomfördes under juni 2019. 800 öringar fördelades på de två dammarna varefter 
restriktioner infördes gällande minimilängd på uppdragen fisk. Restriktionerna gällde t.o.m. 
2019-08-31. 
 
Isfiske på dammarna blev tillåtet fr.o.m. årsstämman 2019 och detta ska utvärderas under 2020. 
 
Loggbok över hur mycket fisk som dras upp har satts upp i de två vindskydden vid dammarna. 
Uppgiftslämnandet är frivilligt men är av intresse för utvärdering inom Samfällighetsföreningen. 
 
En jaktklubb bildades under 2019 och rapport om verksamheten kommer att lämnas på 
årsstämman 2020. 
 
Kabelarbeten har utförts på Samfällighetsföreningens mark av Härjeåns Nät AB. Återställning av 
marken har besiktigats och godkänts. 
 
 
GA 14 Vattenanläggning Övre Skrållan 
Handläggare: Tore Gustafson, Per-Olov Andersson och Jonas Gustavsson 

Två avbrott i vattenleveransen har uppstått under 2019 och de har kunnat avhjälpas inom de 
stipulerade 72 timmarna. 

Flödesmätning har genomförts. Inget oroväckande läckage har noterats. 

Vattenprov togs i augusti 2019 med godkänt resultat. 
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GA 15 Avloppsanläggning Övre Skrållan 
Handläggare: Tore Gustafson, Per-Olov Andersson och Jonas Gustavsson 
 
Slamtömning har genomförts under 2019 varvid det meddelades fyra avvikelser på 
anläggningen. Avvikelserna kommer att hanteras under 2020. 

Inget i övrigt finns att rapportera. 

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 2019 med godkänt resultat.  

Ekonomi 
Handläggare: Stefan Hedström och Peter Enström 
 
Avgifterna för sophämtningen höjdes som aviserat under året. Detta var något som togs med i 
budgeten inför 2019 och vi landade väl i utfallet. Inga höjningar av sophämtningskostnaderna är 
aviserade för 2020. 
 
Under året har de sista delarna på underhållsplanen av vägarna slutförts enligt tidigare beslut. 
Kostnaderna för vägarna under året blev något dyrare än budget plus vägbidraget. 
 
Inför 2020 har det tecknats ett nytt avtal för snöröjningen inom området. Detta påverkar i sin tur 
budgeten för 2020. 
  
De administrativa kostnaderna följer budgeten. 
 
Sophusen avskrivs enligt plan. 
 
Fiskisättning gjordes under året. Kostnaderna för detta täcktes av tidigare års behållningar. 
 
Styrelsen har ingen kännedom om att det finns några ekonomiska anspråk gentemot 
samfälligheten. 

Hemsidan: www.torkilstotens.se 
Handläggare: Anders Andersson (adjungerad) 
 
Hemsidan har under året löpande uppdaterats med information och nyheter om vår samfällighet 
och även om dess närmaste omvärld.  
  
I genomsnitt har antalet besök på sidan varit 62 per dag under 2019. 
 
 
Ljungdalen 2020-03-08 
 
 
Peter Enström Tore Gustafson Stefan Hedström 
ordförande vice ordförande kassör 
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Per-Olov Andersson Håkan Flodén Markus Lindbäck  
ledamot ledamot ledamot 

 
 

Sören Lindström 
sekreterare 

 

 


