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Torkilstötens Samfällighetsförening 
 

En sammanfattning av styrelsens möte 2020-02-08, Nr. 2019/4 
 

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 

Göran Gustafsson styrelsesuppleant 

 

Frånvarande:  

Sören Lindström sekreterare 

Anders Sterner styrelsesuppleant 

 

 

Styrelsemötet öppnades av ordföranden och den vanliga dagordningen med val av justerare, 

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

  

Valberedning 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete men har ännu inte kommit med några förslag. 

 

Vägar 

Den nya entreprenören för vinterunderhåll har varit igång under säsongen.  

Några förtydliganden beträffande parkeringsplatserna skall meddelas entreprenören av 

vägansvariga i styrelsen. 

 

Sopor och sophus 

Inget speciellt att rapportera. Användarna fick godkänt beträffande ordningen i sophusen 

under jul och nyårshelgerna. 

 

Grönområden 

Härjeåns Kraft AB har avslutat sina kabelarbeten och återställt marken. Åtgärderna har 

godkänts av styrelsen. 

 

Dammarna är nu reparerade med nya galler för att undvika fiskflykt.  

 

Medel för fiskisättning 2021 kommer att tas upp i budgeten. 

 

Vatten och avlopp 

Avloppsanläggningen i Rosenroten fungerar nu efter åtgärder och slamtömning,  

Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB har i brev meddelat avvikelser på anläggningen, 

vilka kräver åtgärder. Tore Gustafson sköter kontakterna. 
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Miljö och Byggnämnden utförde 2019-10-08 kontroll av vattenanläggningen i Övre Skrållan. 

Anläggningen uppfyller gällande krav och inga avvikelser noterades i kontrollrapporten. 

 

I mitten på vecka 47/2019 rapporterades att vattnet i Övre Skrållan var slut. Efter kontroll 

med personer på plats konstaterades att det inte rörde sig om något enklare fel. 

Per-Olov Andersson åkte till Ljungdalen och läckagekontroll och felsökning genomfördes 

tillsammans med tidigare engagerade personer. Anläggningen återstartades efter vissa ingrepp 

och fungerade sedan normalt 

 

Ett fel på vattentäkten på Björnen rapporterades 2020-02-01. Orsaken var ett fasavbrott på 

Härjeåns matning, vilket felanmäldes och åtgärdades. 

 

Ekonomi 

Revision av 2019 års verksamhet har utförts utan anmärkning. 

 

Några problem kvarstår efter den tilläggsdebitering som utfördes efter dataproblem på 

Föreningshuset 2019. 

 

Hemsidan 

Layouten för hemsidan har justerats för att tydligare markera nya inlägg, Åtgärden anses 

tillfredställande. 

 

Budget 2020 

Kassörens budgetförslag diskuterades, justerades och godkände för presentation inför 

årsstämman. 

 

Årsstämma 2020 

Årsstämma 2020 hålls 2020-04-10, Långfredag, på Ljungalid. Start 09.30 med samling och 

kaffe. Förhandlingarna startar 10.00. 

 

Inga motioner har inkommit.  

 

Sören Lindströms checklista genomgicks och utgör grunden för fortsatt arbete. 

 

Övriga frågor 

Förfrågan från Ljungdalens Byalag 

Byalaget vill göra ett utskick tillsammans med Samfällighetens kallelse. Mötet ställde sig 

positivt till förfrågan och Peter Enström samordnar detta med Byalaget. 

 

Sophuset på Älgen 

I ett brev till Samfälligheten från Bergs Kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, framgår att 

en anmälan om att en sopbod byggts utan bygglov har inkommit.  

Sopboden som avses är en av de sopbodar som ingår i anläggningsförrättningarna och har 

funnits på platsen sedan mycket lång tid.  

Ett svar som förklarar åtgärder och historik har sänts. 

 

Förfrågan om borttagande av träd på Björnen 1 

Ansvariga för Grönområden, Tore Gustafson, Peter Enström och Markus Lindbäck fick 

styrelsens mandat att avgöra frågan. 
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Bergs Kommun, vägval för vatten och avlopp 

Frågan är avgörande för samfällighetens agerande, speciellt i VA-frågorna i Övre Skrållan. 

Styrelsemötet uppdrar därför åt Tore Gustafson att aktivt hålla sig uppdaterad i frågan och 

kontinuerligt informera styrelsen.  

 

Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

Sammanfattningen är gjord av Per-Olov Andersson, sekreterare för mötet 2020-02-08. 

 

 

 


