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En sammanfattning av Styrelsens möte 2014-02-08, Nr. 2013/5 
 
Plats: Turistbyrån, Ljungdalen samt med deltagare enligt nedan närvarande per telefon. 
Tid: 10.00 – 14.40 
 
Närvarande: 
Stefan Kolb  ordförande 
Tore Gustafson vice ordförande 
Per Lundberg kassör  
Per-Olov Andersson styrelseledamot 
Marika Tranback styrelseledamot (närvarande per telefon) 
Sören Lindström sekreterare 
 
Barbro Kolb  styrelsesuppleant 
 
 
Mötet öppnades av vår ordförande och följde sedan den vanliga ordningen med val av 
justerare, godkännande av dagordning och genomgång av föregående mötes protokoll. 
 
Vägar 
Skyltningen av samfällighetens vägars anslutning till den allmänna Kläppenvägen som 
resultat av Trafikverkets tillsyn 2013 är på gång. 
 
Upprustning av befintliga mötesplatsskyltar och skyltar för skyldighet att lämna företräde för 
mötande fordon beslutades få anstå till kommande år. Eventuellt måste också Länsstyrelsen 
godkänna uppsättande av skyltar på de vägar, som får statsbidrag inom samfällighetens 
område. 
 
Byggverksamhet på tomter inom samfälligheten har i vissa fall orsakat skador på 
samfällighetens vägar. Det står helt klart att det är en byggherres ansvar att åtgärda sådana 
skador. Texten om medlems rättigheter och skyldigheter på samfällighetens hemsida och 
broschyr kommer att kompletteras avseende detta ansvar. 
 
 
Sopor och Sophus 
Sophuset vid Älgen är klart så när som på utomhusbelysningen vilken kommer att färdigställa 
inom kort.  
 
Tre överflödiga gamla sophus står kvar på sina ursprungliga platser men samtliga tre är under 
åtgärdande. 
 
Sophuset vid Renen kommer att sparas som förråd för samfälligheten. 
 
Grönområden 
Övre dammens vindskydd har ånyo blåst omkull. Reparation kommer att genomföras. 
 
Den nya skoterledsskyltningen inom samfällighetens område är slutförd. 
Vatten och avlopp 
Reparationerna av vattenanläggningen vid Övre Skrållan beräknas genomföra sommaren 
2014. 
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Några fastigheter har, trots påminnelse, ej besvarat VA-enkäten och kommer därför att, enligt 
tidigare beslut, i debiteringslängden för 2014 påföras den högsta vattenavgiften. 
 
Underlag finns nu för att informera Bergs kommun om VA-status inom samfällighetens 
område. Bergs kommun kommer att informeras om detta. Ingen information kommer att 
lämnas till kommunen innan samfälligheten fått veta och har accepterat vad samfälligheten får 
i retur för detta nedlagda arbete.  
 
Ekonomi 
Balans- och Resultatrapporter för år 2013 är godkända av revisorerna.  
 
Sophämtningskostnaden har sjunkit med 20 kSEK som en följd av det nya sophuset. 
Sophusen är nu betalda.  
 
Ett totalt överskott 2013 på 48 kSEK kommer att återföras till respektive verksamhetsområde. 
 
Hemsidan 
I november 2013 nåddes all time high avseende besöksfrekvensen på hemsidan: 70 – 80 
besök/dag. 
 
Skoterledskartan är reviderad och inlagd på hemsidan. 
 
Styrelsens kontaktuppgifter anslås även på anslagstavlan vid sophuset. 
 
Föreningen är i behov av en person som har kunskap om och intresse för hemsidesarbete. 
 
Årsstämma 2014-04-18 
2014 års stämma hålls på Ljungalid Långfredagen 2014-04-18 med start kl. 10. Kallelse och 
dagordning kommer att distribueras till medlemmarna i stadgeenlig tid dessförinnan. Övrig 
dokumentation kommer att läggas ut på hemsidan. 
 
Övriga frågor 
Projekt Framtid Ljungdalsfjällen 

Information om projektet kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. 
 
 
Sammanfattningen är gjord av 
 
Sören Lindström 

sekreterare Torkilstötens Samfällighetsförening 


