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Torkilstötens Samfällighetsförening 
 

En sammanfattning av styrelsens möte 2021-02-06, Nr. 2020/3 
 

Plats: Digitalt via videochattjänsten Zoom 

 

Närvarande: 

Peter Enström ordförande  

Tore Gustafson vice ordförande 

Per-Olov Andersson kassör 

Håkan Flodén styrelseledamot 

Markus Lindbäck styrelseledamot 

Göran Gustafsson styrelsesuppleant 

Jonas Gustavsson styrelsesuppleant 

Sören Lindström sekreterare 

 

Frånvarande:  

Stefan Hedström styrelsesuppleant  

 

 

 

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

justerare, godkännande av dagordningen och genomgång av föregående mötesprotokoll. 

 

Vägar 

Offerter innefattande buskröjning, hyvling, återvinning, grusning och saltning av 

Samfällighetsföreningens vägnät under 2021 håller på att inhämtas. Kostnaderna budgeteras i 

budgeten för 2021. Kostnaderna för vägunderhållet 2021 kommer att innebära en höjning av 

årsavgiften för 2021. Det beslutades att buskröjning kan beställas för utförande på 

försommaren 2021 så snart vädret så tillåter. Det är då väsentligt att inga fordon finns 

placerade i vägslänter etc. Meddelande om tidpunkt när arbetet kommer att genomföras läggs 

ut på Samfällighetsföreningens hemsida samt på sociala medier. Markus och Håkan samråder 

om text samt ombesörjer publicering. 

 

Sopor/Sophus 

Bergs kommun har inte återkommit i frågan om placeringen av sophuset på Älgen. Styrelsen 

avvaktar fortsatt handläggning. 

 

Mängden sopor i sophuset vid Öjönvägen har ökat. Det konstaterades att ett antal insatser har 

fått göras av styrelsemedlemmar och andra för sanering av felsorterade sopor men att det på 

det hela taget fungerat hyggligt. 

 

Styrelsen avser att ta kontakt med Bergs kommun dels för att försöka få till stånd utökade 

öppettider på Återvinningscentralen och dels för att försöka få till stånd soptunnor vid 

Fjälliftsparkeringen. Peter ansvarar för kontakten. 

 

Grönområden 

Fisk är beställd för utplantering i dammarna under 2021. Fisken kommer från samma 

leverantör som för 2 år sedan. Kostnaden är i stort oförändrad. Angöringsvägarna till 
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dammarna behöver förstärkas för fisktransporten. Kostnaden för detta budgeteras i budget för 

2021. 

 

Offert på vassröjning i dammarna är under beredande. Röjningen beräknas genomföras 2022. 

 

Tore och Markus samråder om frågan från årsstämman 2020 om höjning av vattennivån i 

dammarna. 

 

Vatten/avlopp 

Frågan om minskning av antalet tappställen inom Samfällighetsföreningens område 

diskuterades. Kontakter har tagits med Lantmäteriet och föreningens intresseorganisation 

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV). Tore tar kontakt med en fastighetsägare om 

möjligheten att överta ett av tappställena mot att detta fortsatt hålls öppet för övriga 

medlemmar. Beroende på utfallet av dessa diskussioner får frågan beredas vidare. 

 

Inga vattenprover togs 2020 men kommer att tas 2021 i stället. 

 

En anslutningsväg till en avloppsbrunn vid Övre Skrållan har förbättrats för att underlätta för 

slamsugning. 

 

Pumphuset för vattenanläggningen vid Övre Skrållan behöver rustas upp och kostnaden 

budgeteras i budget 2021. 

 

Ekonomi 

Fortfarande saknas några årsavgifter för 2020. Per-Olov bevakar så att dessa erläggs snarast. 

 

Per-Olov håller på att slutföra bokslutet för 2020 och har samråd med revisorerna. 

 

Budgeten för 2021 diskuterades. Det kommer att bli en höjning av årsavgiften kopplad till 

upprustning av Samfällighetsföreningens vägnät. 

 

Hemsidan 

Hemsidesansvarige Anders A. har aviserat att han planerar att göra en förändring på hemsidan 

så att varje GA-ansvarig själv ska kunna göra förändringar av text och bilder inom sitt 

område. Peter har fortsatt kontakt med Anders A. 

 

Årsstämman 2021 

Sörens tidplan för framtagning av stämmodokumenten diskuterades. 

 

Valberedningen 

Peter har kontakt med valberedningen, som arbetar med besättande av ledamöter för 

kommande period.  

  

Motioner 

Två motioner har inkommit till stämman. 

 

Övriga frågor 

Branddammar 

En brand inom Samfällighetsföreningens område har föranlett en diskussion inom styrelsen 

om tillgången på vatten för brandsläckning. En förstärkning av vägarna in till dammarna har 



Torkilstötens Samfällighetsförening 

 

Sida 3 av 3 

 

diskuterats, detta för att möjliggöra att Räddningstjänstens tankbil lättare ska få möjlighet till 

tankpåfyllning. Håkan och Markus tar kontakt med Räddningstjänsten för att efterhöra deras 

synpunkter. 

 

Nästa styrelsemöte 

Det beslutades att nästa styrelsemöte hålls i anslutning till årsstämman som konstituerande 

styrelsemöte. Vid ett eventuellt behov av möte dessförinnan kommer ordföranden att kalla till 

ett digitalt möte.  

 

Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

 

Sammanfattningen är gjord av: 

 

 

Sören Lindström 

Sekreterare Torkilstötens Samfällighetsförening 


