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Torkilstötens Samfällighetsförening
En sammanfattning av styrelsens möte 2018-09-15, Nr. 2018/3
Plats: Björnen 17, Ljungdalen.
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Styrelsemötet öppnades av vice ordföranden och följde den vanliga dagordningen med val av
justerare, godkännande av dagordning och genomgång av föregående mötes protokoll.
Vägar
Status på Samfällighetsföreningens vägar diskuterades och ett visst missnöje konstaterades.
Hyvlingen under våren 2018 har inte varit tillfredställande. Det beslutades att göra viss
besiktning av föreningens vägnät efter mötet. Stefan H. har erfarenhet av grusvägsunderhåll
och det beslutades att han bistår de vägansvariga Stefan K., Peter och Håkan med att komma
fram till vilka åtgärder som behöver vidtagas på kort och längre sikt.
Sopor/Sophus
Mötets allmänna uppfattning var att sophanteringen fungerat någorlunda tillfredsställande
under sommaren 2018.
De påstådda fuktskadorna på väggpanel på sophuset vid Öjönvägen har besiktigats och
konstaterats ej kräva någon åtgärd för närvarande. Samma sak gäller eventuell målning av
sophuset. Den får anstå tills vidare.
Grönområden
Det kommer inte att bli någon fiskutplantering under hösten 2018. Det har inte gått att komma
fram till ett praktiskt och ekonomiskt möjligt alternativ. Det blir i stället utplantering under
försommaren 2019. Fisk har beställts från en ny leverantör. Fisken kommer att vara något
yngre än vad som varit fallet vid de senaste utplanteringarna. Ett minimimått för fångad fisk
kommer därför troligen att införas.
Gallret vid utloppet från den Övre Dammen kommer att renoveras. Tillsyningsmannen har
uppdragits att utföra detta. Även vägen till Övre Dammen kommer att förbättras inför
fiskutplanteringen 2019.
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Dammvallen vid den Nedre Dammen har förstärkts då den hade fått vissa erosionsskador.
Taket på vindskyddet vid den Övre Dammen läcker. Tore kommer att åtgärda detta.
Vatten/avlopp
Ett större läckage har uppstått i vattensystemet vid Övre Skrållan under sommaren 2018. Det
har åtgärdats men naturligtvis förorsakat akuta kostnader för Samfällighetsföreningen.
Samtidigt med denna reparation gjordes den tidigare aviserade flödesmätningen och inga
ytterligare större läckage kunde då konstateras.
Vattenprover har i augusti 2018 tagits i Samfällighetsföreningens fem vattentäkter.
Protokollen kommer att läggas ut på Samfällighetsföreningens hemsida. Tappstället på Enen
hade anmärkning för höga halter av mikroorganismer men är fortfarande tjänligt.
Ekonomi
Avgiftshöjningen 2018 från Bergs kommun på sophämtningskostnaderna har nu fått
genomslag i fakturorna till Samfällighetsföreningen. Kostnaderna är i och för sig budgeterade.
Hemsidan
Inget speciellt fanns att notera angående hemsidan.
Nästa styrelsemöte
Det beslutades att nästa styrelsemöte hålls 2019-02-23 kl. 9.00 på Ljungalid, Ljungdalen.
Områdesansvariga ombeds att lämna alla budgetförslag för 2019 års budget till kassören
senast 2018-12-31.
Vidare ombads alla att lämna underlag för verksamhetsberättelsen 2018 till sekreteraren i tid
före styrelsemötet 2019-02-23.
Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. Tack Peter Enström för
mötesfika!

Sammanfattningen är gjord av

Sören Lindström
Sekreterare Torkilstötens Samfällighetsförening
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