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Mötet inleddes med information från Bergs kommun om den pågående vägvalsutredningen
angående framtida vatten- och avloppsförsörjning inom Torkilstöten. Informationen gavs av:
Cilla Gauffin
Eli Larsdotter-Brynhildsvoll

miljö- och byggchef Bergs kommun
stadsarkitekt Bergs kommun

Bergs kommun ger sedan en tid endast begränsade bygglov för avlopp inom Torkilstöten.
Ingen specificerad tid anges men byggloven har förbehåll om tvingande anslutning till en
eventuell framtida gemensam avloppsanläggning i området. Flera olika alternativa lösningar
diskuteras där det mest långtgående är en tvingande anslutning till en kommunal vatten- och
avloppsanläggning i området.
Bergs kommun söker samråd med Samfällighetsföreningen för det fortsatta utredningsarbetet
och föreningen uppmanades utse en eller flera kontaktpersoner vilka kommunen kan ha
kontakt med.
De bilder, som kommunrepresentanterna visade, kommer att skickas till Stefan.

Styrelsemötet öppnades sedan av ordföranden och följde den vanliga ordningen med val av
justerare, godkännande av dagordning och genomgång av föregående mötes protokoll.
Vägar
Grusning av kvarvarande del av Älgenvägen har genomförts under sommaren 2017 och
därmed är hela Älgenvägen uppgrusad. Fortsatt grusning i enlighet med
vägupprustningsplanen kommer att genomföras under sept. 2017.
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Sopor/Sophus
Inget speciellt fanns att notera angående sopor och sophus annat än att tillsyningsmannen nu
och då får forsla bort material, som inte hör hemma i sophusen och detta orsakar
Samfällighetsföreningen extra kostnader.
Målning av sophuset vid Öjönvägen kommer att slutföras under sommaren 2018.
Grönområden
Ingen fiskutplantering kommer att genomföras under 2017 då det visat sig att
transportkostnaderna skulle bli alltför höga eftersom ingen samtransport med andra fiskköpare
kunnat ordnas. Utplantering planeras nu i stället att genomföras hösten 2018.
Ett nät, som sitter uppsatt i en av dammarna för att förhindra att fisk rymmer, behöver lagas.
Tillsyningsmannen kommer att utföra detta.
Vatten/avlopp
Ett akut stopp i avloppsanläggningen i Övre Skrållan har åtgärdats under sommaren 2017.
Schemalagd slamtömning kommer att genomföras under hösten 2017 efter det att
tillfartsvägen till avloppsbrunnen har förbättrats så att slamtömningsbilen kan komma fram.
Flödesmätning i vattenledningsnätet i Övre Skrållan har genomförts under sommaren 2017
med tillfredsställande resultat. Inga betydande läckor har konstaterats. Ny mätning kommer
att genomföras sommaren 2018.
Vattenprover har tagits vid de fyra tappställena Alen, Björnen, Renen och Videt samt i Övre
Skrållan. Provresultaten kommer att läggas ut på hemsidan när de har erhållits.
Ekonomi
Det akuta avloppsstoppet i Övre Skrållan har orsakat icke budgeterade kostnader. Per kommer
med ett förslag på hur dessa extra utgifter ska konteras.
Hemsidan
Områdesansvariga ombads att kontakta hemsidesansvarig med begäran om att rensa hemsidan
från icke aktuellt material. Peter kontaktar Anders för att informera honom om att han
kommer att bli kontaktad för rensning.
Nästa styrelsemöte
Det beslutades att nästa styrelsemöte hålls i Ljungdalen lördag 2018-01-27 eller 2018-02-10.
Exakt datum fastställs när Per funderat ut vilket av datumen, som passar honom bäst.
Till sist avslutades mötet och ordföranden tackade de närvarande för ett väl genomfört möte.

Sammanfattningen är gjord av

Sören Lindström
sekreterare Torkilstötens Samfällighetsförening
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