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Torkilstötens Samfällighetsförening 
 

En sammanfattning av styrelsens möte 2019-09-07, Nr. 2019/3 
 

Plats: Ljungalid, Ljungdalen. 

 

Närvarande: 

Peter Enström ordförande  

Tore Gustafson vice ordförande 

Stefan Hedström kassör  

Per-Olov Andersson styrelseledamot 

Håkan Flodén styrelseledamot 

Markus Lindbäck styrelseledamot 

Jonas Gustavsson styrelsesuppleant 

Sören Lindström sekreterare 

 

Frånvarande:  

Göran Gustafsson styrelsesuppleant 

Anders Sterner styrelsesuppleant 

 

 

Mötet inleddes med en diskussion med två inbjudna deltagare från Storsjö/Ljungdalen 

Skoterklubb, John Regouw och Magnus Ljungberg. De hade inbjudits till mötet för en 

diskussion om skoterledsavgifter, vilka många samfällighetsföreningsmedlemmar anser blivit 

mycket höga efter samgåendet med Funäsdalens Skoterklubb. Förslag framfördes från 

Samfällighetsföreningen om att medlemmar i Samfällighetsföreningen skulle kunna erbjudas 

samma avgift som fastboende i Ljungdalen då ju samfällighetsföreningsmedlemmar faktiskt 

också äger fastighet i Ljungdalen. Även frågan om avgift per skoter kontra avgift per fastighet 

diskuterades. John och Magnus tog med sig frågeställningarna för diskussion inom klubben. 

 

Styrelsemötet öppnades därefter av 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. Under sommaren 2019 har grusning 

av delar av Samfällighetsföreningen vägar genomförts.  

 

Återvinning av vägmaterial, som nu finns i vägdiken, samt påföljande saltning och vältning 

planeras till 2020. Kostnaden för detta kommer att tas med i budgeten för 2020. 

 

Härjeåns Nät AB:s arbeten med återställning av de vägar där de arbetat har besiktigats och 

befunnits vara i sin ordning.  

 

Arbetet med upphandling av entreprenör för vinterväghållningen fr.o.m. 2020 fortskrider. Det 

beslutades att framtida avtal om vinterväghållning ska löpa perioden 1 sept. – 31 aug. för att 

bättre korrespondera med vinterväghållningsperioden. 

 

Sopor/Sophus 

Under sommaren 2019 har sophuset vid Öjönvägen tidvis varit belamrat med 

återvinningsmaterial. En medlem tog då förtjänstfullt saken i egna händer och transporterade 
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materialet till rätt plats nämligen Återvinningscentralen vid Räddningstjänstens lokaler mitt i 

byn, öppen 24 tim. per dygn 7 dagar i veckan! 

 

Markus och Peter samråder om det möjligen finns något sätt att förbättra informationen i 

sophusen för att om möjligt förhindra fortsatta missförstånd! 

 

Grönområden 

För att sprida information om hur mycket fisk det faktiskt fångas i fiskedammarna så 

beslutades det att placera en loggbok i de båda vindskydden där det ges möjlighet att notera 

fångster. Markus ordnar bok/penna/låda samt en liten instruktion. 

 

Det har noterats att det på några informationstavlor vid dammarna fortfarande står att isfiske 

är förbjudet. Tore ordnar så att texterna täcks över. 

 

Vasstillväxten i dammarna diskuterades. Markus undersöker om det på ett någorlunda enkelt 

sätt skulle kunna gå att slå vassen med lie. 

 

Härjeåns Nät AB har fortfarande en del mark att återställa i grönområdena efter sina arbeten. 

Tore bevakar detta. Det kan möjligen också bli så att Härjeåns kommer att begära en accept 

på att Samfällighetsföreningen förklarar sig nöjd med återställandena. Om så blir fallet 

beslutades det att Tore kan underteckna ett sådant godkännande. 

 

Vatten/avlopp 

Bergs kommun har ännu inte aviserat någon tidpunkt för den inspektion av vatten- och 

avloppsanläggningarna i Övre Skrållan, som de aviserat att de vill göra. Per-Olov kommer att 

närvara och eventuellt även Markus. 

 

Ett elfel har under sommaren 2019 vid ett tillfälle orsakat vattenbrist i vattenanläggningen i 

Övre Skrållan. Tore åtgärdade felet. Tore har också informerat några av det boende i området 

och anslutna till anläggningen hur de själva kan åtgärda enklare fel. 

 

Ekonomi 

Efter passerade förfallodagar av gjorda påminnelser återstår fortfarande 11 st. avgifter 

obetalda. Om inte dessa betalningar kommer in den närmaste tiden så övervägs att lämna dem 

till Kronofogden för indrivning. 

 

De områdesansvariga ombedes att senast 2019-12-15 lämna sina budgetäskanden för 2020 till 

kassören. 

 

Hemsidan 

Synpunkter har framförts på att rubriksättningen på inlägg på hemsidan kan vara lätt 

förvirrande. Idag står införandedatumet som inledning på rubriken. Det vore bättre om t.ex. 

datumet för en arbetshelg står i rubriken och sedan kan införandedatumet stå sist i inlägget. 

Peter pratar med Anders A. om förslaget.   

 

Övriga frågor 

Jaktklubben 

Jaktklubben bedöms fungerar bra. Ett 20-tal samfällighetsföreningsmedlemmar är anslutna. 

Ett flertal hundträningar har genomförts. 
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Nästa styrelsemöte 

Det beslutades att nästa styrelsemöte hålls 2020-02-08 kl. 9.00 på Ljungalid, Ljungdalen.  

 

Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

 

Sammanfattningen är gjord av 

 

 

Sören Lindström 

Sekreterare Torkilstötens Samfällighetsförening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


