
ProtokoD fört vid Uppslljes - Gruvam - RutAns samfilligbetsförenings extra sammaDtride i
Uppsllje Bystuga deoZO juoi 2011 med anledning av rensning av byns diken.

Närvarande: BrikWik,Ake Eriksson, Olle Brsson, Ingvar Bergström, RolfEmilsson, Liss Gösta
Johansson, Barbro Andersson) Hans Samuelsso.n, Kennet Halvars, Skinnar; Kaj sa Olsson, NUs.Brik
Forsberg och Lennart Castenhag.

§ 1,

Mötet öppnades av ordf. Erik Wik som hälsade ana välkomna.

§2

Frågan om huruvida mötet var i laga ordning utlyst, godkändes.

§3

Val av ordförande :fOrmötet. Olle Ersson valdes.

§4

Val av sekreterare fflr mötet Lennart Castenhag valdes.

§S
Val av två justerare för dagens protokolL Barbro Andersson 'och Skinnar Kajsa Olsson valdes.

§6

Erik Wik inledde diskussionen med att berätta om att ansökan som sänts till Länsstyrelsen om
bidrag för rensning av diken ibyn har avslagits med motiveringen att Vansbro kommun ej
inkommit med remissvar till Länsstyrelsen,

§7

Ingvar Bergström meddelade att han från Lantmäteriet köpt en lista med "andelstal' . Dessa
andel stal anger den procentuella fördelningen av arealen for skog. åker och äng per markägare i
byn. Det finns 83 markägare.

Olle Ersson infonnerade om att enligt ··Lag •• är varje markägare ibyn solidariskt
betalningsansvarigat(;r de kostnader som uppstår inom Samtlllighetsföreningen. Utdebiteringen
per markägare regleras enligt "andelstal", dvs iproportion till markägarens areal.
För exempletdikesrensning innebär det ipraktiken att alla ibyn,oavseUQm deras mark gränsar till
ett dike eller inte, måste vara med. och betala om vi tUllmpar andelsprincipen .

•



§8

En diskussion uppstod huruvidatbreningen ska fortsätta med. d arbeta medfrlgan om
dikesrensning ienfighetmed vad som beslutats enligt protokollen per den 16 november 2010 och
13 december 2010.

Mötet beslutade att arbetsgrupperna upplöses m.edomedelbar verkan och därmed finns·inte längre
"dikesansvariga'· fdr de diken som identifierats.

§9

Brik Wik föreslog att frågan omrewming av diken ibyn ifonsättningen ska skötas med
SamftUUghetstbreningen som beställare av grävni.ngsarbetet. Samfl1lighetsftireningen fakturerar
sedan ut kostnaderna tiU respektive markägare iproportion till bur stor del av dennes mark som
gränsar till det aktueUa diket.

Mötet beslutade att arbete med dikesrensningen ska tblja. Brik Wikstbrslag~

§ 10

M6tet beslutade atten skrivelse upprilttas tbratt informera alla ibyn. om behovet: av rensnmgav
diken. l skrivelsen ska varje markigareuppmuntras attröja sly ocbfllla träd som står ivägenftir
kommande dikesrensning. I skrivelsen ska även antydas att ett dike kommer att rensas under 2012.
Vilket dike det blir beslutas senast våren 2012 på något av ~ligbetens möten.

Mötet beslutade att OUeErssoo, Ingvar Bergström och IAnnart Castenbagtar ftam en sådan
skrivelse. Skrivelsen ska läggas ivarje brevlåda ibyn och de markägare som är bosatta på annan
on tär skrivelsen per post ..

§11

Erik. Wik informerade om att han med ålderns rätt avgår med omedelbar verkan somordftSrande ftSr
Samf'4lUghetsftiteningen. En efterträdare bör snm:as1:.utses..

§12

Mötet avslutades.

Justeras: Barbro Andersson Justeras: Skinnar Kajsa Olsson
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