Torkilstötens Samfällighetsförening

Torkilstötens Samfällighetsförening
Protokoll från styrelsemöte 2014-09-06, Nr. 2014/3
Plats: Turistbyrån, Ljungdalen.
Tid: 10.00 – 12.55
Närvarande:
Stefan Kolb
Tore Gustafson
Per Lundberg
Per-Olov Andersson
Peter Enström
Marika Tranback
Robert Woud
Sören Lindström

ordförande
vice ordförande
kassör
styrelseledamot
styrelseledamot
styrelseledamot
styrelsesuppleant
sekreterare

Frånvarande:
Anders Andersson
Måns Laudon

styrelsesuppleant
styrelsesuppleant

§ 22. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
§ 23. Val av justerare
Till justerare valdes Tore Gustafson och Per Lundberg.
§ 24. Godkännande av dagordning
Förslaget i kallelsen gicks igenom och dagordningen godkändes.
§ 25. Genomgång av föregående mötesprotokoll/Aktivitetslistan
Protokollet från styrelsemötet 2014-06-07 gicks igenom.
§ 26. Vägar
Hyvling/profilering och grusning pågår. Profileringen kommer att kompletteras under 2015.
Inför 2015 kommer buskröjning längs Samfällighetsföreningens vägar att budgeteras.
Ett förslag till skyltning av Samfällighetsföreningens vägars anslutning till Kläppenvägen har
skickats in till Länsstyrelsen i Jämtlands län och svar inväntas.
Skyltning av kvartersvägar inom Samfällighetsföreningens område efterfrågas av
Räddningstjänsten. Kostnaderna för detta är avsevärda. En eller ett par anvisningstavlor
liknande den som finns vid Älgenvägen kan möjligen vara ett alternativ. Stefan och Peter
kontaktar Skärkdalens Samfällighetsförening, där skyltning genomförts, för att få råd och tips
och de tar även kontakt med Bergs kommun i frågan.
En medlem har kontaktat Tore om ersättning från Samfällighetsföreningen för grusning av en
stickväg. Tore har meddelat medlemmen att stickvägen ifråga inte ligger inom
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Samfällighetsföreningens ansvarsområde och alltså kan den genomförda grusningen inte
bekostas av föreningen.
§ 27. Sopor/Sophus
Marika har haft kontakt med Bergs kommun. Sophämtningsavgifterna för 2015 kommer att
fastställas i nov. 2014. Troligen blir det inga eller möjligen endast mindre höjningar.
Kommunen vädjar till föreningen att göra vad vi kan för att förbättra den för närvarande
undermåliga hanteringen av returmaterial vid miljöstationen resp. avfallshanteringen vid
återvinningscentralen i byn. Kommunen är medveten om att detta inte är föreningens ansvar
men ber oss ändå göra vad vi kan.
Marika tar kontakt med kommunen om återvinningscentralens öppettider, vilka bättre borde
kunna anpassas till rådande behov.
Marika kontaktar den nya ordföranden i Ljungdalens Turistförening för att be turistföreningen
kontinuerligt informera stughyresgäster om gällande sop-/avfallshantering.
Marika tar fram ett förslag till text angående hantering av sopor/latrin/returmaterial/avfall att
läggas ut på Samfällighetsföreningens hemsida.
Per-Olov ser över skyltningen i föreningens två sophus och ser om den möjligen kan
ytterligare tydliggöras.
Robert anser att det genom det nya sophuset gjorts ett stort lyft av sophanteringen inom
Samfällighetsföreningens område och berömmer det arbete, som gjorts för att åstadkomma
detta.
Slutbesiktning av det nya sophuset kommer att genomföras under 2014. Byggkontrollanten
kommer att kalla till denna besiktning. Det har noterats att markisolering har börjat titta fram
runt huset. Detta har också redan noterats av kontrollanten och kommer alltså att komma med
i besiktningsprotokollet.
§ 28. Grönområden
Reparation av vindskyddet vid den övre dammen pågår.
De nya skoterförbudsskyltarna vid Ripan har erhållits men texten överensstämmer inte med
beställningen varför de reklameras. Arbetet med uppsättningen försenas därmed.
Nuvarande snöröjningsentreprenör anser att snöskärmar inte längre behövs. En ny person
kommer att anlitas för att justera och/eller bortforsla befintliga skärmar.
Stefan kontaktar boende på Lövåsvägen angående snöskärmar i deras närhet.
Det har noterats att tillväxten av vass har ökat i båda dammarna. Detta tillskrivs den ovanligt
varma sommaren 2014. På sikt kan kostnadskrävande rensning behöva vidtas.
Verksamhetsberättelse för 2013 från Torkilstötens Skidförening har erhållits och Sören
ombesörjer att Anders får den att läggas ut på hemsidan för information.
Ekonomiredovisningen, till vilken det refereras i verksamhetsberättelsen, har ännu ej erhållits
och Marika försöker få fram denna.
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§ 29. Vatten/avlopp
Vattenprover i föreningens fyra tappställen kommer att tas under hösten 2014.
Reparation av vattenanläggningen vid Övre Skrållan pågår.
Utredningen om påstådd sandinträngning i tappstället vid Björnen pågår men utan resultat
hittills. Undersökningen fortsätter.
7 – 8 st. ansökningar om nya infiltrationsanläggningar inom Samfällighetsföreningens område
har inkommit till Bergs kommun den senaste tiden enligt Tore. Tore har påpekat för
kommunen att deras procedurer och tillsyn bör skärpas. Robert underströk att VA-frågor i
grunden är en kommunal angelägenhet.
Robert tar till nästkommande styrelsemöte fram ett förslag till information till
Samfällighetsföreningens medlemmar om vikten av att sköta sina vatten- och
avloppsanläggningar.
§ 30. Ekonomi
En medlem har ännu ej betalat 2014 års avgift.
§ 31. Hemsidan
Anders har tagit över ansvaret för hemsidan. Han håller på att ta fram förslag till en ny
plattform, vilket han kommer att skicka ut till styrelsemedlemmarna för bedömning när han är
klar.
§ 32. Övriga frågor
Fråga om ev. utträde ur Samfällighetsföreningen
Vissa fastigheter vid Öjön har efterfrågat möjlighet att eventuellt utträda ur
Samfällighetsföreningen. Ordföranden har informerat dem om att, om de så önskar, kan de
begära en ny förrättning om detta hos Lantmäteriet.
§ 33. Nästa styrelsemöte
Det beslutades att nästa styrelsemöte hålls 2015-02-14 kl. 10.00 på Turistbyrån, Ljungdalen.
Om så befinns nödvändigt kan ordföranden sammankalla till styrelsemöte dessförinnan.
Styrelsemedlem, som anser att ett möte är påkallat, kan kontakta ordföranden.
§ 34. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Sören Lindström
Sekreterare

Tore Gustafson

Per Lundberg
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Stefan Kolb
Ordförande
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