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En sammanfattning av styrelsens möte 2020-09-19, Nr. 2020/2
Plats: Ljungalid, Ljungdalen.
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Styrelsemötet öppnades av ordföranden och följde den vanliga dagordningen med val av
justerare, godkännande av dagordning och genomgång av föregående mötesprotokoll.

Vägar
Vissa klagomål på snöröjningen under säsongen 2019/2020 har framförts till styrelsen. Det
har emellertid också framförts uppskattning på god snöröjning med tanke på de besvärliga
förhållandena. Bybor menar att det inte varit en så besvärlig snövinter på de senaste 40 åren.
Den för säsongen nye entreprenören är medveten om de problem som förevarit och åtgärder
vidtas inför kommande säsong.
Ett återkommande problem är den stundtals bristande parkeringsdisciplinen på parkeringsoch vändplatser. En uppmaning till medlemmarna är att se till att tvärparkera där det går och
framförallt att i förekommande fall koppla isär bil och släpvagn och tvärparkera båda
fordonen där det går. Släpvagnarna tenderar att bli större och större!
Sopor/Sophus
Tore har fortsatt haft kontakt med Bergs kommun angående sophuset på Älgen och dess i en
anmälan till kommunen påstådda felplacering. Ärendet ligger nu hos kommunen för eventuell
fortsatt handläggning.
Mängden sopor i sophuset vid Öjönvägen har ökat och det är i och för sig bra att sopor
hamnar i sophusen och ingen annanstans. Det har dock noterats att andra än medlemmar
nyttjar sophusen. Speciellt tycks det vara så att turister, som nyttjar parkeringen vid Fjälliften,
lämnar sina sopor i det lättillgängliga sophuset vid Öjönvägen. Då Fjälliftsparkeringen varit
extremt utnyttjad under sommaren 2020 (60 bilar vid ett räknetillfälle!) så har detta inneburit
mera sopor i Öjönsophuset.
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Styrelsen avser att ta kontakt med Bergs kommun för att försöka få till stånd soptunnor vid
Fjälliftsparkeringen. Peter ansvarar för kontakten.
Grönområden
Tore har påbörjat sonderingar för fiskleverans till dammarna sommaren 2021.
Samfällighetsföreningens gemensamma mark diskuterades då det noterats att fler och fler
vägar och väganslutningar tycks anläggas utan vederbörligt lov. Det krävs alltid tillstånd för
att få anlägga en väg eller väganslutning. Bergs kommun är tillståndsgivande myndighet och
kommunen ska för sådan begäran kontakta Samfällighetsföreningen för synpunkter.
Styrelsen avser att kontakta entreprenörer verksamma i området för att förvissa oss om att de
känner till vilka procedurer som ska följas vid anordnande av väg till tomt. Tore ansvarar för
kontakter med aktuella entreprenörer.
Det beslutades att vindfällen på Samfällighetsföreningens mark får tas omhand av närliggande
fastighetsägare. Dock ska den som vill ta hand om ett vindfälle först ta kontakt med någon av
Samfällighetsföreningens grönområdesansvariga för accept och principen ”först till kvarnen”
ska gälla. Text om förfarandet ska läggas ut på Samfällighetsföreningens hemsida och på
sociala medier. Markus och Sören samråder om lämplig text.
Vatten/avlopp
Vissa av de avvikelser som noterats i Vatten- och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s rapport
avseende avloppsanläggningen i Övre Skrållan har åtgärdats. Tore sköter de fortsatta
kontakterna.
På en fastighet i området har borrning för energi och vatten nyligen utförts och orsakat
förändringar på Samfällighetsföreningens intilliggande mark. Tore har kontakt med
fastighetsägaren. Ny kontakt kommer att tas i sept./okt. 2020 och Tore kommer att påtala att
Samfällighetsföreningens mark ska återställs. Tore avser att bekräfta den överenskommelsen
skriftligt.
Samfällighetsföreningen har 4 st. tappställen för dricksvatten. Kostnaden för att hålla dessa i
drift är c:a 8 – 10 kSEK/år. Tappställena används allt mindre då fler och fler fastighetsägare
anskaffar egna brunnar. Det har en tid diskuterats att stänga ett eller två tappställen. Alla fyra
finns dock med i ett anläggningsbeslut varför en eventuell förändring av antalet kräver en
ändring av anläggningsbeslutet. Tore tar kontakt med Lantmäteriet för att undersöka om det
på ett enkelt och inte alltför kostsamt sätt går att ändra i anläggningsbeslutet. En eventuell
minskning av antalet tappställen måste också bli en fråga för Samfällighetsföreningens
stämma.
Ekonomi
Per-Olov håller som nytillträdd kassör på att sätta sig in i ekonomihanteringen. Han har
kontakt med de två senaste kassörerna för assistans.
Efter passerade förfallodagar av gjorda påminnelser återstår fortfarande 5 st. avgifter obetalda.
Om inte dessa betalningar kommer in den närmaste tiden så övervägs att lämna dem till
Kronofogden för indrivning.
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De områdesansvariga ombedes att senast 2020-12-15 lämna sina budgetäskanden för 2021 till
kassören.
Hemsidan
Inget fanns att rapportera om hemsidan.
Nästa styrelsemöte
Det beslutades att nästa styrelsemöte hålls 2021-02-06 kl. 8.00 på Ljungalid, Ljungdalen. Vid
ett eventuellt behov av möte dessförinnan kommer ordföranden att kalla till ett telefonmöte.
Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Sammanfattningen är gjord av:

Sören Lindström
Sekreterare Torkilstötens Samfällighetsförening
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