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Torkilstötens Samfällighetsförening 

En sammanfattning av styrelsens möte 2019-06-29, Nr. 2019/2 

Plats: Ljungalid, Ljungdalen. 

Närvarande: 
Peter Enström ordförande 
Per-Olov Andersson styrelseledamot 
Håkan Flodén styrelseledamot 
Markus Lindbäck styrelseledamot 
Jonas Gustavsson styrelsesuppleant 
Anders Sterner styrelsesuppleant 
Sören Lindström sekreterare 

Frånvarande:  
Tore Gustafson vice ordförande 
Stefan Hedström kassör  
Göran Gustafsson styrelsesuppleant 

Styrelsemötet öppnades 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. Det beslutades att hyvling ska utföras 
snarast på vissa vägar där behov föreligger. De vägansvariga kommer att efter detta 
styrelsemötes avslutande besiktiga vägnätet och avgöra vilka vägar som ska hyvlas.  Det 
påpekades att budgeten för vägunderhåll måste innehållas och att medlemmarna därför inte 
kan förvänta sig att alla Samfällighetsföreningens vägar alltid har oklanderlig 
grusvägsstandard. 

I samband med arbetsdagen 2019-09-07 kommer en ny besiktning att genomföras för att 
bestämma om eventuellt ytterligare vägunderhåll behöver utföras före vintersäsongen 
2019/2020. 

Härjeåns Nät AB arbetar för närvarande med grävarbeten inom Samfällighetsföreningens 
område. Efter det att dessa arbeten är avslutade kommer en kontroll att genomföras för att 
säkerställa att eventuella vägskador, som orsakats under arbetena, har återställts.  

Det gällande avtalet om vinterväghållning är uppsagt per 2019-12-31.  Det beslutades att 
Anders tar fram ett förfrågningsunderlag för en första diskussion inom styrelsen.  

Sopor/Sophus 
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Det placeras fortfarande en hel del källsorteringsmaterial, speciellt glas, i soptunnorna, vilket 
gör Samfällighetsföreningens kostnader onödigt höga. Ingen åtgärd vidtas dock tills vidare. 

Grönområden 
Fisk har under juni 2019 utplanterats i dammarna. Anvisningar om fiskebegränsningar har 
anslagits vid dammarna. 

Nätet vid den nedre dammen lagades före utplanteringen. 

Vatten/avlopp 
Bergs kommun har aviserat att de vill göra en inspektion av vatten- och 
avloppsanläggningarna i Övre Skrållan. Inspektionen kommer troligen att genomföras i 
augusti 2019. Per-Olov kommer att närvara och eventuellt även Markus. 

Vattenprover kommer att tas under sommaren 2019. 

Fastighetsägare i Övre Skrållan anslutna till vatten- och avloppsanläggningarna uppmanades 
att engagera sig i sina anläggningar. Ta kontakt med Tore eller Per-Olov! 

Ekonomi 
Efter passerad förfallodag är 11 st. årsavgifter obetalda. Påminnelse kommer att skickas till 
dessa.  

Tyvärr blev utskicket av årsavgifterna felaktigt på grund av ett misstag från 
betaltjänstleverantören Föreningshuset. En tilläggsdebitering var därför tvungen att 
genomföras och den bekostades helt av Föreningshuset. Dock har Samfällighetsföreningen 
åsamkats extra administration och ersättning för detta kommer att utkrävas av Föreningshuset. 

Hemsidan 
Hemsidan har uppdaterat av Peter och Anders Andersson, adjungerad hemsidesansvarig. 

Övriga frågor 
Jaktklubben 
Markus och Tore har tagit fram ett förslag till stadgar för jaktklubben. Det beslutades att 
godkänna förslaget och Torkilstötens hundtränings- och jaktklubb är därmed bildad. 

Skidspårsparkeringen 
Håkan kontaktar entreprenör och beställer uppgrusning av den beslutade skidspårsparkeringen 
längs Lövåsvägen. 

Svallisproblem Björnen 
Peter och Håkan har vidtagit åtgärder på vägen vid Björnen för att förhoppningsvis undanröja 
risken för svallis kommande vintrar.  
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Arbetsdag 2019 
Årets arbetsdag kommer att genomföras 2019-09-07. Några av de åtgärder som behöver 
vidtas är:  

• undanröjning av kvarvarande snöskärmsrester 
• rustning av vandringsled vid Ripanparkeringen 

Naturligtvis kommer också grillkorv att erbjudas vid vindskyddet, Nedre dammen! 

Nästa styrelsemöte 
Det beslutades att nästa styrelsemöte hålls i samband med arbetsdagen 2019-09-07 kl. 14.00. 
Plats för mötet meddelas senare. 

Mötets avslutande 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.  

Sammanfattningen är gjord av 

Sören Lindström 
Sekreterare Torkilstötens Samfällighetsförening 
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