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Två motioner har inkommit under verksamhetsåret 2020.
Från de olika verksamhetsområdena rapporteras det följande:
GA 11 Vägar och parkeringsplatser
Handläggare: Peter Enström, Håkan Flodén och Anders Sterner (adjungerad).
Under 2020 har Samfällighetsföreningen erhållit SEK 53 337:- i statligt bidrag för vägunderhåll.
Bidraget har använts till att, tillsammans med årsavgifterna, underhålla vägarna samt vintertid se
till att vägarna är framkomliga och kan hållas öppna för trafik.
Vår vägentreprenör Ljungservice AB (Peter Jonsson) har under året skött vägunderhåll samt
snöröjning och plogning av vägarna inom Samfällighetsföreningen.
Siktröjning längs Samfällighetsföreningens vägar samt hyvling och dammbindning har
genomförts.
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GA 12 Sopor, sophus och bodar
Handläggare: Peter Enström och Markus Lindbäck
Under 2020 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 föreningen och andra 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
Ett nytt avtal har träffats med Bonäshamns Fiskodling om att köpa fisk för inplantering under
2021.
Under städdagen 2020 utfördes en viss röjning av sikt kring ett antal korsningar. Vidare
påbörjades ett test med att röja vass i den övre dammen. Det bedömdes vara så mycket att röja att
det inte går att röja helt för hand. Kontakt kommer att tas med entreprenör inom området för
vidare diskussioner.
Beslut har tagits i styrelsen om att vindfällen kring den närliggande egna fastigheten får tas om
hand av den som först gör anspråk på det. Kontakt med ansvarig för grönområden ska tas innan
tillvaratagandet.
GA 14 Vattenanläggning Övre Skrållan
Handläggare: Tore Gustafson, Per-Olov Andersson och Jonas Gustavsson
Avbrott i vattenleveransen har förekommit. Avbrotten orsakades av strömavbrott som krävde
återstart av pumpen.
Planering för att renovera och bygga ut pumphuset har påbörjats.
Inga övriga åtgärder har förekommit.
GA 15 Avloppsanläggning Övre Skrållan
Handläggare: Tore Gustafson, Per-Olov Andersson och Jonas Gustavsson
Träd har röjts bort för att slambilen ska kunna tömma trekammarbrunnen.
Inga övriga åtgärder har förekommit.
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GA 16 Vattenanläggningar Rosenbergsområdet
Handläggare: Per-Olov Andersson, Tore Gustafson och Markus Lindbäck
Inga åtgärder har förekommit.
Ekonomi
Handläggare: Per-Olov Andersson och Peter Enström
Trots senareläggningen av årsstämman betalade medlemmarna årsavgifterna enligt den
preliminära debiteringslängden. Huvuddelen av betalningarna inkom i önskad tid.
Debiteringslängden fastställdes på årsstämman 2020-06-27.
Den snörika vintern innebar extra snöröjning och därför utbetalades, i enlighet med en klausul i
avtalet, en tilläggskostnad på SEK 125 000:- till entreprenören.
Övriga kostnader har i stort följt budgeten för 2020.
Styrelsen har ingen kännedom om att det finns några ekonomiska anspråk som har framförts till
Samfällighetsföreningen.
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 61 per dag under 2020.
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