En sammanfattning av Styrelsens möte 2013-06-07 Nr 2013/2
Plats: Turistbyrån, Ljungdalen
Tid: 10.00–12.00
Närvarande
Stefan Kolb
Peter Enström
Tore Gustafson
Per Lundberg
Sören Lindström
Marika Tranback

ordförande
styrelseledamot
styrelseledamot
kassör
styrelseledamot
styrelseledamot

Barbro Kolb
Måns Laudon

styrelsesuppleant
styrelsesuppleant

Frånvarande:
Per-Olov Andersson
Mötet öppnades av vår ordförande och följde sedan den vanliga ordningen såsom val av
justerare, godkännande av dagordning och genomgång av föregående mötesprotokoll.
Måns Laudon träder in som ordinarie styrelseledamot under detta möte eftersom Per-Olov
Andersson inte kunde närvara
Mötet följde dagordningen enl. följande:
Vägar
Stefan och Peter bedömde att vägarna är bra, men potthålen måste åtgärdas. Vägarna ska
hyvlas med underbett på lastbilen. Väghållaren ska uppmärksammas på att åtgärda uppkomna
brister.
Sopor/Sophus
Tore rapporterade att påskveckorna hamnade mellan två tömningar. Tunnorna blev fulla. Det
beställdes en extra tömning. Det är monterat en lampbox i sophuset. Dörrarna ska behandlas.
Anslagstavlan ska målas. Sophuset på Älgen kommer att åtgärdas under juli.

Grönområden
Till alla vindskydd ska det köpas in en bågsåg och en yxa Peter ansvarar för detta. En del
snöskärmar är trasiga. Stefan kontaktar PG som åtgärdar detta. Vi ska under sommaren sätta
upp skyltar vid Ripan där det framgår att det är förbjudet att köra skoter/terängfordon . Peter
ordnar detta.
Vatten/avlopp

Per-Olov ansvarar för nya vattenprover.
Tore och Per-Olov ansvarar för att flödesmätare och ny ventil installeras.
Offerter tas in från tillgängliga leverantörer.

Ekonomi
Kassören informerade att fem st inte har betalt sina avgifter. Stefan avser att ta telefonkontakt
med de som är skyldig föreningen pengar. Kontaktar sedan Föreningshuset för åtgärd
Planändringen
Stefan informerar att föreningen har fått en offert från kommunen angående en planändring.
Kostnad för planändring är ca 250 000 kr. De som jobbar med planändringen (PO, Tore och
Stefan) ska träffas i höst.
Stadgeändring gällande fondering
Beslutades att ärendet ska tas upp vid nästa möte
Genomgång av medlems/debiteringslängd
Det finns tre fastigheter i förrättningen som ej är med i vårt register. Per lägger in dem i
registret.
Angående vattnet på Rosensbergsområdet råder oklarhet i gällande status. Det beslutades att
en ny enkät om faktisk VA/avloppstatus ska skickas till alla medlemmar. Tore och Per
ansvarar för detta.

Kommande möten och mötets avslutande
Kommande möten hålls preliminärt lördagen den 2 november och lördagen den 8 februari i
Ljungdalen.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Sammanfattningen är gjord av
Barbro Kolb
( i styrelsen ansvarig för Torkilstötens Samfällighetsförenings hemsida)

