En sammanfattning av Styrelsens möte 2013-07-27 Nr 2013/3
Plats: Telefonmöte
Tid: 10.00 – 12.00
Närvarande:
Stefan Kolb
Tore Gustafson
Per Lundberg
Per-Olov Andersson
Peter Enström
Sören Lindström

ordförande
vice ordförande
kassör
styrelseledamot
styrelseledamot
sekreterare

Barbro Kolb

styrelsesuppleant

Mötet öppnades av vår ordförande och följde sedan den vanliga ordningen såsom val av
justerare, godkännande av dagordning och genomgång av föregående mötesprotokoll.
Mötet följde dagordningen enl. följande:
Vägar:
En hyvling kan behövas om regnet fortsätter, Älgenvägen behöver åtgärdas vid en
vägtrumma. Stefan bevakar detta..
Vid korsningen Liftvägen/Kläppenvägen behövs möjligen en skylt om väjningsplikt. Detta tas
upp i samband med den av Trafikverket aviserade vägöversynen där man påtalat att speciell
vikt kommer att läggas på trafiksäkerhetsåtgärder. Stefan kommer att kontaktas av
Trafikverket.
Stefan och Peter kontrollerar också skyltarna på samfällighetens vägar och då speciellt de
befintliga skyltarna om skyldighet att lämna företräde för mötande fordon.
Sopor och sophus:
Sophämtningen verkar för närvarande fungera bra. Sophuset vid Älgen kommer att åtgärdas i
aug/sept. 2013 och inte under juli som tidigare aviserats.
Marika har varit i kontakt med Bergs kommun angående att det är fler än boende inom vårt
område som slänger sopor i vårt sophus. Kommunens förslag är att sophuset förses med
nyckel- eller kodlås. Styrelsens uppfattning är att detta medför mycket stor risk att sopor
lämnas utanför huset av t.ex. avresande som glömt nyckel/kod. Bevakning av detta område
fortsätter.
Grönområde:
Planeringen inför årets utplantering av fisk i våra dammar genomfördes.
Skidspårsföreningen vill ändra dragningen av spåret vid den övre tjärnen . Stefan och Tore
samråder med föreningen om den eventuella röjning, som kan bli nödvändig. Tore påpekade
att man vid dragningen bör ta hänsyn till att spåret också ska kunna utnyttjas av barn och
andra än rena elitmotionärer.

Vatten och avlopp:
En VA-enkät kommer att skickas ut. Utformningen av enkäten diskuterades och en grupp
bildades för att utforma den.
Det bedömdes som mycket viktigt att enkäten ger uppgifter som Bergs kommun är
intresserade av, detta för att kunna erbjuda kommunen att få ta del av resultaten mot att vår
kostnad för den ev. kommande planändringen reduceras. Enkäten skickas ut som vanlig
brevpost och svaren emotses också per brev.
Planändring:
Ett nytt möte med Bergs kommun om planändringsfrågan planeras att äga rum i sept. 2013.
Per-Olov kontaktar kommunen då det från det förra mötet utlovade protokollet ännu inte
erhållits. Stefan, Per-Olov och Tore samråder om lämplig tidpunkt för mötet.

Ekonomi:
Kassören informerade om att det nu återstår endast en medlem, som inte betalat avgiften för
år 2013.

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

