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Torpa skog tomtägareförening 
Protokoll styrelsemöte nr 6. Plats: Gundestugan 

Närvarande;                                                                                         Frånvarande; 

Gunnel Forsberg, ordförande                                                            -                                                                                                                           

Jan-Olov Wall, kassör                                                                                                                                                         

Anders Fagerlind, sekreterare                                                                                                                          

Joachim Wolf                                                                                                                                                        

Kent Emtelin                                                                                                                                                           

Jan Sundvall                                                                                                                                                                    

Anders Wecke                                                                                                                                                                                    

Lars Stendahl 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat 

 

§2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen 

 

§3 Föregående mötes protokoll 

¤ Protokoll från 19 Maj samt konstituerande mötes protokoll lades till handlingarna 

¤ Enligt uppdrag från årsmötet skall styrelsen titta närmare på vad som gäller ang. fullmakter och om       

ändring av stadgar behövs gällande vem som kan väljas till förtroendeuppdrag i ekonomisk förening. 

¤ Omval till styrelsen på 2 år; Joachim Wolf 

¤ Nyval till styrelsen på 2 år; Lars Stendahl,  Anders Wecke och Anders Fagerlind      
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§4 Skrivelser  

¤ Jakt. Är det brott mot hemfriden om jakthund driver byte över privat tomt? Gunnel och Lars tittar          

närmare på lagstiftningen. 

¤ Hundar i torpasjön. Ja, men INTE vid badplatserna. 

¤ Byggvagnen vid Nässelviken. Vagnen kommer flyttas (minst) 12 meter för att ej klassas som 

permanent placerad. 

¤ Efter godkännande av Jan-Olov har Vattenfall tillåtelse att utföra schakt- och grävarbeten i 

föreningens marker. Erfoderlig ersättning betalas av Vattenfall. 

¤ Torpa skog 2:4 har inlämnat bygglovsansökan till kommunen, styrelsen har inget att invända. 

 

§5 Rapporter 

¤Anders Wecke kommer tillsammans med Jan-Olov fortsätta samtalen med Mälarö Timber. 

¤ Mälarö Timber har meddelat att de kommer återuppta arbetet i våra skogar under September 

¤ Föreningen trycker på Mälarö Timber ang. avstädning av de ytor där de är klara med avverkningen 

¤ Elabbonemanget för pumphuset vid Nässelviksvägen har överlåtits på föreningen. Kent bevakar 

frågan om ansvar för reparation och underhåll. 

 

§6 Ekonomi 

¤ Kommande säsongs medlemsavgifter kommer börja skickas ut under September 

¤ I föreningens kassa finns f.n 355 Tkr 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            Sid 2       



Torpa skog tomtägareförening, ekonomisk förening                                             Protokoll #6, 2018-08-18  

 

§7 Verksamhetsplanering  

¤ Planen uppdaterades inför kommande verksamhetsår 

 

§8 Övriga frågor 

¤ Sommarens lekkvällar vid Gundestugan lockade upp till 50 pers/tillfälle! 

¤ Påminnelser om uppdatering av mailadresser kommer i utskick med medlemsavgiften. 

¤ Mottaget kostnadsförslag på badbryggor till Torpasjön: 30`000 kr/st. Vid en brygga vardera s:a och 

n:a sjön. Styrelsen beslutade att gå vidare med detta inföfr badsäsongen 2019. 

¤ Olika förslag kollas gällande renovering av ångbåtsbryggan. ”Rimlig kostnad” är ledordet. 

¤ Kent kollar placering av soptunna, Torpavägen, badet. 

 

§9 Nästa styrelsemöte 

¤ 2018-10-27  kl. 10:00 Plats, Gundestugan 

 

§10 Mötets avslutande 

¤ Ordförande tackar närvarande och förklarar mötet avslutat 

 

 

Vid protokollet;                                                                         Justeras; 

Anders Fagerlind                                                                       Gunnel Forsberg 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                             Sid 3 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

         

 

 

 

 

 

 


