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TORKILSTÖTENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Verksamhetsberättelse för 2021 

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 

Karolina Nilsson kassör 070-964 72 73 karolina.nil@telia.com 

Per-Olov Andersson ledamot 070-215 61 74 per-olov.andersson@telia.com 

Thomas Karlsson sekreterare 070-271 82 96 tpak861@gmail.com 

Håkan Eliasson suppleant 070-330 07 22 lilleriks@hotmail.com 

Göran Gustafsson suppleant 070-556 87 70 Ingalill_thorberg@hotmail.com 

Jonas Gustavsson suppleant 070-625 61 84 jonas_8406@hotmail.com 

    

    

Styrelsen har under verksamhetsåret, förutom ett konstituerande möte, hållit två 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 

Magnus Wallin ledamot 070-915 45 75  

Tor Vågen ledamot 070-313 76 90 tor.vagen@yahoo.com 

    

 

Från de olika verksamhetsområdena rapporteras det följande: 

 

GA 11 Vägar och parkeringsplatser 

Handläggare: Peter Enström, Håkan Eliasson, Stefan Hedström (Adj) 

 

Under 2021 har Samfälligheten erhållit SEK 52.932 :- i statligt bidrag för vägunderhåll . 

Bidraget har används till att, tillsammans med årsavgifterna, underhålla vägarna samt vintertid 

hålla vägarna öppna för trafik . 

 

Under 2021 har det gjorts en total upprustning av vårt vägnät inom Samfälligheten. 

En sådan upprustning bör göras vart 8:e år enligt trafikverkets normer, men vår entreprenör 

Magnus Ljungberg anser att det räcker om vi gör det vart 10:e år. 

Upprustningen har gjorts som följer: Buskröjning och siktröjning, Djuphyvling, 3000 ton 

grusslitlager samt hyvling och saltning. 
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Buskröjningen på övre Skrollan blev inte klar pga maskinhaveri men den kommer att göras på 

försommaren 2022. 

 

Varje år kommer vägarna att hyvlas och saltas . 

Avtal för vinterväghållningen görs av Ljungservice AB (Peter Jonsson) enligt avtal med 

Samfälligheten. 

 

 

 

GA 12 Sopor, sophus och bodar 

Handläggare: Peter Enström och Per-Olov Andersson 

 

Under 2021 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 är inte acceptabelt att lämna annat än hushållssopor i våra sophus och alla medlemmar bör 

ha i åtanke att det blir dyrare hantering om vi inte sköter detta. 

 

Återvinningscentralen har öppet helgfria tisdagar 17.00 - 18.00 samt lördagar 9.00 – 11.00. 

Glas-, Förpacknings-, Tidning-, Plast- samt Metallinsamlingen i byns återvinningscentral vid 

brandstationen är öppet dygnet runt! 

 

 

 

GA 13 Grönområden 

Handläggare: Tore Gustafson, Jonas Gustavsson och Markus Lindbäck 

 

Öring har satts ut i Övre- och Nedre Finburdammen i Juli månad. 

Tillfartsvägarna till båda dammarna har förstärkts med grus för att underlätta fiskleveranserna. 

 

 

 

GA 14 Vattenanläggning Övre Skrållan 

Handläggare: Tore Gustafson, Per-Olov Andersson och Jonas Gustavsson 

Den planerade nybyggnaden av pumphuset har fått skjutas fram i väntan på anbud. 

Vattenprover har tagits med godkänt resultat,protokoll finns på hemsidan. 

Vattenanläggningen har fungerat problemfritt under året. 

 

 

 

GA 15 Avloppsanläggning Övre Skrållan 

Handläggare: Tore Gustafson, Per-Olov Andersson och Jonas Gustavsson 

 

Slamsugning har genomförts. Inga ytterligare åtgärder har vidtagits. 
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GA 16 Vattenanläggningar Rosenbergsområdet 

Handläggare: Per-Olov Andersson, Tore Gustafson och Markus Lindbäck 

 

Vattenprover togs under hösten och samtliga brunnar hade tjänligt vatten. 

Inga övriga aktiviteter att rapportera. Nya vattenprover tas under 2022. 

 

 

Ekonomi 

Handläggare: Karolina Nilsson och Peter Enström 

 

Trots senareläggning av årsstämman även i år betalade medlemmarna årsavgifterna enligt den 

preliminära debiteringslängden. Debiteringslängden fasställdes på årsstämman den 2021-07-03 

GA11 Vägar - Under 2021 har den planerade vägupprustningen gjorts och de fonderade medlen 

har nyttjats med 253 146kr. Fonderade medel är nu 25 087kr. Ack.resultat 0 kr 

GA12 Sopstationer - Sophämtningsavgifterna låg i stort sätt på samma nivå som föregående år, 

en ökning med ca 2 000kr. Fonderademedel 81 667kr. Ack.resultat 0 kr 

GA13 Grönområden – En omföring av fonderade medel har gjorts till ackumulerat resultat då 

det inte finns beslut i stadgarna på att fonderade medel skall avsättas till GA13. Kostnaderna för 

grusning vid fiskedammarna blev högre än budgeterat. Ackumulerade resultatet  -24 562kr. 

GA14 Vattenförsörjning Övre Skrållan - Ett nytt pumphus var planerat att uppföras under 

2021 men då kostnaderna för detta kommer att bli högre än budgeterat 2021 så planeras detta att 

utföras under 2022 i stället och det ack.resultatet från 2021 överförs till 2022. 

Fonderademedel är 189 924kr. Ack.resultat 46 427 kr 

GA15 Avlopp Övre Skrållan – Då ingen fondering gjort på många år och det endast fanns 6 kr 

i fonderade medel men ett  ingående ack.resultat på 15 977kr så gjordes an avsättning i år till 

fonderademedel med ett högre belopp. Fonderade medel är nu 17 154 kr och ack.resultat 0 kr 

GA16 Vatten Roserbergsområdet – Då man hade ett negativt ingående resultat så täckdes detta 

av ett positivt resultat för 2021 som förs över till 2022. Fonderade medel 10 799kr. 

Ack.resultat 3678 kr  

Administrationskostnaderna blev högre än budgeterat för 2022 och styrelsen föreslår en 

ändring av kostnadersättning till styrelse och styrelsesuppleanter samt kommer att se över 

faktureringstjänsten. Ack.resultat – 5 916kr. 

En revidering av Underhålls- och förnyelseplanen för 2015 kommer att göras 2022. 

Byte av bokföringsprogram och kontoplan har gjorts under 2021. 

Styrelsen har ingen kännedom om att det finns några ekonomiska anspråk som framförts till 

Samfällighetsföreningen. 
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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 81 per dag under 2021.  

 

Det jobbas på en ny plattform för hemsidan som kommer att driftsättas under Q1-Q2. 

 

 

Jaktklubb 

Under jaktåret 2021 har jaktklubben haft 25 medlemmar. Marken har nyttjats totalt 38 gånger 

under 2021 och det har fällts en ripa. Kontaktperson genom styrelsen har varit Markus Lindbäck 

och bokningsansvarig Emma Höök. 

 

 

 

 

 

 

 

Ljungdalen 2022 

 

 

 

Peter Enström Tore Gustafson Karolina Nilsson 

ordförande vice ordförande kassör 

 

 

 

 

 

 Per-Olov Andersson Thomas Karlsson 

 ledamot sekreterare 
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