En sammanfattning av Styrelsens möte 2013-10-26, Nr. 2013/4
Plats: Turistbyrån, Ljungdalen samt med deltagare enligt nedan närvarande per telefon.
Tid: 10.00 – 12.50
Närvarande:
Stefan Kolb
Per Lundberg
Per-Olov Andersson
Peter Enström
Marika Tranback
Sören Lindström

ordförande
kassör
(närvarande per telefon)
styrelseledamot
styrelseledamot
styrelseledamot
sekreterare

Barbro Kolb

styrelsesuppleant

Mötet öppnades av vår ordförande och följde sedan den vanliga ordningen med val av
justerare, godkännande av dagordning och genomgång av föregående mötes protokoll.
Vägar
Tillsyn av samfällighetens vägar har genomförts av Trafikverket med godkänt resultat.
Vägarna ansågs ha en kvalitet väl över genomsnittsnivån för motsvarande vägar på andra håll.
Samfälligheten kommer att ansöka hos Länsstyrelsen om att skyltar om väjningsplikt sätts
upp på ett antal ställen där samfällighetens vägar ansluter till den allmänna Kläppenvägen.
Om skyltarna beviljas, kommer de att sättas upp och bekostas av Trafikverket.
Sopor och Sophus
Sophuset vid Älgen är färdigställt och sophämtningen tycks i övrigt fungera bra.
Grönområden
Årets fiskutplantering är gjord.
Skidspåret är draget och röjt.
Den nya skoterledsskyltningen inom samfällighetens område blir slutförd under innevarande
höst. Peter informerar Barbro när skyltningen är helt klar varefter Barbro lägger in den nya
ledkartan på hemsidan. Barbro sätter också upp den nya kartan på sophusets anslagstavla.
Ett arbete är påbörjat inom Bergs kommun om reglering av snöskotertrafik. Principen är att all
snöskotertrafik ska förbjudas överallt inom kommunen men att intresseorganisationer,
skoterklubbar etc. får ansöka om att anordna och dra skoterleder. I ett samrådsförfarande är
det sedan tänkt att ett antal leder ska godkännas och att snöskotertrafik därefter endast får ske
på dessa godkända leder. Arbetet är påbörjat i Klövsjö/Vemdalen. Därefter står troligen
Höglekardalen på tur och därpå Ljungdalen, troligen under år 2015.
Föreningens intresse ligger i att ha en infrastruktur för stugägarnas behov. Vissa leder inom
samfällighetens område, t.ex. leden mot Stortjärn, kan vara av intresse även för andra
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skoteråkare och detta kan då ligga föreningen tillgodo vid kommande diskussioner med
kommunen.
Vatten och avlopp
Vattenprover är på gång att tas vid föreningen tappställen.
VA-enkäten är utskickad och c:a 230 svar har inkommit. Per har kollat svaren mot
föreningens register och i c:a 60 % av svaren har förändringar registrerats. Det beslutades att
en påminnelse ska skickas ut till de som ej svarat. Påminnelsen ska innehålla en skrivning om
att de som ej svarar kommer att påföras den högsta vattenavgiften i kommande
årsdebiteringar.
Det är mycket viktigt att alla svar kommer in då enkäten ger uppgifter som Bergs kommun är
intresserade av, detta för att samfälligheten ska kunna erbjuda kommunen att få ta del av
resultaten mot att vår kostnad för den eventuella kommande planändringen reduceras.
Det beslutades att Per, Peter och Tore sammanstrålar i jul-/nyårshelgen 2013/2014 för att gå
igenom och sammanställa resultaten.
Övriga frågor
Inbjudan till Uppstart
Föreningen har fått en inbjudan till uppstart av projektet Framtid Ljungdalsfjällen 2013-1111. Projektets syfte är att främja områdets utveckling och det finns en idé om att
Ljungdalsfjällen möjligen skulle kunna ingå i Destination Funäsfjällen.
Per-Olov avser delta i mötet. Marika följer upp vad som händer i projektet fortsättningsvis.
Skidföreningen
Marika informerade om att skidföreningen är igång. Information finns på hemsidan.
Förhoppningen är naturligtvis att intresset ska bli stort och att vi får ett trevligt och användbart
längdskidspår i vårt område.

Sammanfattningen är gjord av
Sören Lindström
sekreterare Torkilstötens Samfällighetsförening
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