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Torkilstötens Samfällighetsförening 
 

En sammanfattning av styrelsens möte 2019-02-23, Nr. 2018/4 
 

Plats: Ljungalid, Ljungdalen. 

 

Närvarande: 

Tore Gustafson vice ordförande 

Stefan Hedström kassör  

Per-Olov Andersson styrelseledamot 

Håkan Flodén styrelseledamot 

Markus Lindbäck styrelsesuppleant 

Sören Lindström sekreterare 

 

Frånvarande:  

Stefan Kolb  ordförande 

Peter Enström styrelseledamot 

Anders Andersson styrelsesuppleant 

Eva Gyllensvaan styrelsesuppleant  

 

 

 

Styrelsemötet öppnades av vice ordföranden och följde den vanliga dagordningen med val av 

justerare, godkännande av dagordning och genomgång av föregående mötes protokoll. 

  

Valberedningens arbete 

Valberedningens sammankallande Emma Hagqvist deltog per telefon under denna punkt för 

diskussion om valberedningens arbete med att ta fram förslag på ledamöter till styrelse och 

övriga positioner för kommande perioder. 

 

Vägar 

Snöröjning och sandning diskuterades. Det uppdrogs åt vägansvariga att hålla kontakt med 

entreprenören för att fortsättningsvis uppnå ett ändamålsenligt vintervägunderhåll. 

 

Sopor/Sophus 

Mötets allmänna uppfattning var att sophanteringen fungerar bättre än tidigare. Dock placeras 

fortfarande en hel del källsorteringsmaterial i soptunnorna, vilket gör 

Samfällighetsföreningens kostnader onödigt höga. 

 

Sophusen kräver tills vidare inget ytterligare underhåll. 

 

Grönområden 

Fiskleverans är nu avtalad med Bonäshamns Fiskodling, Järpen. Tvåsomrig Bonäshamnsöring 

avses bli utplanterad sommaren 2019. Fiskebegränsningar kommer att införas för en tid efter 

inplanteringen. 

 

Vatten/avlopp 

Inget att rapportera. 
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Ekonomi 

Avgifterna från Bergs kommun för sophämtningen 2019 stiger nu väsentligt. Kostnaderna är 

budgeterade. Samfällighetsföreningens totala kostnader följer budget. 

 

Hemsidan 

Inget speciellt fanns att notera angående hemsidan. 

 

Budget 2019 

Stefan H.:s förslag till budget 2019 diskuterades och speciellt GA14 och GA15, vatten- och 

avloppsanläggningarna vid Övre Skrållan. Det beslutades att budgetera samma belopp för 

dessa båda anläggningar som för 2018. Stefan H. justerar budgeten i enlighet med detta och 

sammanställer en presentation av budgeten att bifogas till stämmohandlingarna. 

 

Årsstämman 2019 

Styrelsens checklista inför årsstämman stämdes av. Kallelsen till stämman ska vara 

medlemmarna tillhanda senast 2019-04-05. Alla stämmohandlingar måste samtidigt vara 

tillgängliga via hemsidan samt i pärmar på ICA Ljungdalen och Ljungdalens Turistbyrå. 

 

Övriga frågor 

Arbetshelg 2019 

Deltagandet i arbetshelgen 2018 var begränsat. En möjlighet att kunna öka deltagandet är 

kanske att bestämma datumet tidigt och det beslutades därför redan nu att datumet för 

arbetshelgen 2019 blir 2019-09-07. Datumet avses marknadsföras på årsstämman 2019. Peter 

ombeds ånyo bli ansvarig. Ett styrelsemöte kommer att inplaneras samma helg. 

 

Nästa styrelsemöte 

Det beslutades att nästa styrelsemöte, som är ett konstituerande styrelsemöte, hålls omedelbart 

efter årsstämman 2019-04-19. 

 

Mötets avslutande 

Mötesordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

 

Sammanfattningen är gjord av 

 

 

Sören Lindström 

Sekreterare Torkilstötens Samfällighetsförening  

 

 


