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Styrelsemötet öppnades av ordföranden och följde den vanliga ordningen med val av
justerare, godkännande av dagordning och genomgång av föregående mötes protokoll.
Vägar
Inget speciellt fanns att rapportera annat än att arbetena i enlighet med vägupprustningsplanen
kommer att fortsätta under 2018.
Sopor/Sophus
Sopvolymen var i stort sett oförändrad mellan 2016 och 2017 med 338 st. tunnor tömda 2016
resp. 346 st. för 2017.
Kostnaderna stiger dock avsevärt för 2018 på grund av kraftigt höjda avgifter från Bergs
kommun.
Tillsyningsmannen och styrelsemedlemmar får fortsatt nu och då forsla bort material, som
inte hör hemma i sophusen och detta orsakar Samfällighetsföreningen extra kostnader.
Peter kontrollerar hur hämtningsdagarna sammanfaller med sportlovsveckorna 8, 9 och 10,
påsken resp. julen under 2018 och beställer eventuellt en extra tömning om överfyllnad av
tunnorna kan befaras.
Grönområden
Fiskutplantering kommer att genomföras i dammarna under 2018. Undersökningar pågår för
att hitta lämplig leverantör.
Vatten/avlopp
Fastigheter anslutna till avloppsanläggningen i Övre Skrållan uppmanas tänka på vad som är
tillåtet att spola ned i avloppet.
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Ny flödesmätning i vattenledningsnätet i Övre Skrållan kommer att genomföras under
sommaren 2018.
Stefan, Tore och Per-Olov undersöker vilka framtida åtgärder som behövs i pumphus och
ledningsnät.
Ekonomi
Bokslutet för 2017 är nu godkänt av revisorerna. Den största avvikelsen från budgeten för
2017 var kostnaderna för det akuta avloppsstoppet i Övre Skrållan.
Hemsidan
Peter kontaktar ånyo Anders för att göra en rensning av inaktuellt material på hemsidan.
Budget 2018
Per gick igenom det förslag till budget för 2018, som han tidigare tillställt
styrelsemedlemmarna.
Kostnaderna för vinterväghållningen stiger något för 2018 i enlighet med avtalet.
Bergs kommun har kraftigt höjt sophämtningsavgifterna för 2018.
Underskottet, som uppstod med anledning av det akuta stoppet i avloppsanläggningen i Övre
Skrållan föreslås fördelas även på åren 2019 och 2020.
Fonderingarna föreslås följa Underhålls- och förnyelseplanen från 2015 med undantag av
avsnitten för Vägar samt Avloppsanläggning Övre Skrållan på grund av de akuta kostnaderna
för upprustning under dessa avsnitt.
Det beslutades att föreslå stämman 2018 att anta förslaget till budget för 2018.
Årsstämman 2018
Styrelsens checklista inför årsstämman stämdes av. Kallelsen till stämman ska vara
medlemmarna tillhanda senast 2018-03-16. Alla stämmohandlingar måste samtidigt vara
tillgängliga via hemsidan samt i pärmar på ICA Ljungdalen och Ljungdalens Turistbyrå.
Övriga frågor
Arbetshelger
Uppslutningen kring de två arbetshelgerna 2017 var något medioker men viss upprustning av
bl.a. skoterledsmarkering inom Samfällighetsföreningens område kunde genomföras. Det
beslutades att för 2018 anordna en arbetshelg i början av september. Kallelse med definitivt
datum kommer att publiceras på Samfällighetsföreningens hemsida.
Parkeringsplatsen vid Fjälliften
Länsstyrelsen i Jämtlands län och Bergs kommun vill försöka styra om turistströmmarna från
leden genom Kesudalen och till leden över Torkilstöten. Stefan har deltagit i ett möte där
representanter från Länsstyrelsen och kommunen diskuterat möjligheterna att utöka
parkeringen vid Fjälliften och där anordna sophantering och toaletter. Stefan har framfört att
Samfällighetsföreningen inte är intresserad av någon ökad trafik på föreningens vägar samt
även att parkeringsplatsen inte tillhör föreningen. Om en ökad aktivitet ska ske i området så
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har Stefan begärt att vägen mellan Kläppenvägen och Fjälliftens parkering i så fall ska
överföras till allmän väg och falla under Trafikverkets ansvar.
Vägvalsutredningen
Ingen information har erhållits från Bergs kommun efter det att två representanter från
kommunen informerade om kommunens Vägvalsutredning på styrelsemötet 2017-09-02.
Tore tar kontakt med kommunen för att efterhöra aktuell status.
Nästa styrelsemöte
Det beslutades att nästa styrelsemöte, som är ett konstituerande styrelsemöte, hålls
omedelbart efter årsstämman 2018-03-30.
Till sist avslutade ordföranden mötet och tackade de närvarande för ett väl genomfört möte.

Sammanfattningen är gjord av

Sören Lindström
Sekreterare Torkilstötens Samfällighetsförening
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