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En sammanfattning av styrelsens möte 2018-06-02, Nr. 2018/2
Plats: Ljungalid, Ljungdalen.
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Styrelsemötet öppnades av ordföranden och följd den vanliga ordningen med val av justerare,
godkännande av dagordning och genomgång av föregående mötes protokoll.
Vägar
Hyvling samt dammbindning av en del av Samfällighetsföreningens vägar har genomförts
under våren 2018. Det diskuterades att även dammbinda de mindre vägarna i området men
inget beslut om detta fattades vid detta möte. Dammbindning skulle kunna innebära fördelar i
form av bl.a. hårdare vägyta och därmed minskat hyvlingsbehov. Utförandet av den senaste
hyvlingen diskuterades och en samfälld uppfattning var att tillräcklig hänsyn inte tagits till
kravet på bombering av vägytan dvs. att vägytans högsta punkt skall vara mitt på vägen så att
vattenavrinningen underlättas. Det beslutades att Stefan K. tar upp frågan med entreprenören.
Sopor/Sophus
Fuktskador har konstaterats på väggpanel på sophuset vid Öjönvägen. Peter kontrollerar
skadan mera i detalj och eventuellt kan åtgärder vidtas vid den kommande arbetshelgen i
september 2018.
Grönområden
Fiskutplantering kommer att genomföras i dammarna under 2018. Undersökningar fortsätter
för att hitta lämplig leverantör.
Stefan K. påpekade att det kan finnas ett vandringshinder i bäcken mellan de två
fiskedammarna. Stefan K. och Markus samråder om eventuella åtgärder och i sådant fall kan
det bli en arbetsuppgift för kommande arbetshelg.
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Det finns i området ytterligare några snöskärmar och snöskärmsrester att demontera och
bortforsla och detta blir en uppgift för arbetshelgen.
Vandringsleden upp från Ripanparkeringen kommer att märkas upp under arbetshelgen. Peter
och Tore samråder om anskaffning av ledkryss.
Peter föreslog att en grillplats anordnas vid vindskyddet vid den nedre fiskdammen. De
grönområdesansvariga Tore, Peter och Markus uppdrogs att undersöka frågan vidare för
beslut.
Vatten/avlopp
Flödesmätningen i vattenledningsnätet i Övre Skrållan avses genomföras de första dagarna i
juni 2018.
Ingen ny information har erhållits från Bergs kommun angående Vägvalsutredningen om
framtida vatten- och avloppsförsörjning inom Torkilstöten.
Ekonomi
Stefan H. har nu övertagit alla ekonomifrågor från den tidigare kassören.
Enligt Bolagsverkets bestämmelser ska föreningar som vår ha en utsedd s.k. verklig
huvudman. Det beslutades att Stefan Kolb utses till verklig huvudman för Torkilstötens
Samfällighetsförening. Stefan K. meddelar detta till Bolagsverket.
Hemsidan
Inget speciellt fanns att notera angående hemsidan.
Övriga frågor
GDPR
Arbetet med att anpassa Samfällighetsföreningens hantering av personuppgifter till det nya
regelverket enligt GDPR fortskrider. Det beslutades att Stefan Kolb är Torkilstötens
Samfällighetsförenings personuppgiftsansvarige. Stefan K. tar kontakt med Föreningshuset
för att formalisera frågan om Föreningshuset som Torkilstötens Samfällighetsförenings
personuppgiftsbiträde.
Arbetshelg
Det beslutades att anordna en arbetshelg 2018-09-15--16. Kallelse kommer att publiceras på
Samfällighetsföreningens hemsida. Peter samordnar arbetsuppgifterna samt eventuella
aktiviteter i sammanhanget.
Nästa styrelsemöte
Det beslutades att nästa styrelsemöte hålls i samband med arbetshelgen lördag 2018-09-15 kl.
8.00 - 10.00 hos Peter Enström, Björnen 17.
Till sist avslutade ordföranden mötet och tackade de närvarande för ett väl genomfört möte.
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Sammanfattningen är gjord av

Sören Lindström
Sekreterare Torkilstötens Samfällighetsförening
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