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Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening  
Protokoll från styrelsemöte den 20 aug, Gundestugan, Muskö. 

 

 

Närvarande: 

Gunnel Forsberg, ordförande 

Jan-Olov Wall, kassör 

Christina Svensson 

Britt-Mari Karlsson  

Joachim Wolf 

Kent Emtelin 

Rikard Holmberg, sekreterare 

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

 Gunnel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2. Godkännande av dagordning 

  Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

 

 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 

  Styrelsen beslutade att godkänna 

- föregående protokoll.  

-protokoll från konstituerande styrelsemöte 

-åramötesprotokollet behandlades 

 

§ 4. Skrivelser 

 Fastighet T1:48 samt T5:48 har bytt ägare. 

 En godkänd ansökan om bygglov för fastighet T2:3 har inkommit. 

 Pumpenkätens svar har analyserats.  

o Styrelsen har fattat beslut om att nya vattenprover ska tas på föreningens tre 

gemensamma pumpar samt ett från Torpasjön. 

o Föreningen kommer köpa in färg för ommålning av pumphuset på Nässelviksvägen 

under förutsättning att de inkopplade fastigheterna utför arbetet. 

o Behov av renovering av pumphuset på Pumpvägen kommer att utredas. 

o Christin och Kent ansvarar gemensamt för att hantera pumprelaterade frågor. 

 Information om en ny lag gällande ekonomiska föreningar har inkommit. Gunnel utreder 

eventuella konsekvenser för föreningens stadgar. 

 

§ 5. Rapporter 

 För att hantera Mälarö Timbers uppdrag har Styrelsen bildat en Skogsgrupp. Gruppen består 

av: Jan-Olov Wall, Bill Lundgren samt KG Widén. 

Frågor om Mälarö Timbers uppdrag riktas till Skogsgruppen. 

 

Skogsgruppen kommer skicka adresslistor över föreningsmedlemar till Mälarö Timber som 

sedan skriftligen kommer kontakta fastighetsägare via brev med information om hur arbetet 

kommer att bedrivas. 
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Information om arbetet kommer sättas upp på anslagstavlorna den 20 augusti 2016 samt 

mailas ut till de medlemar som angivit gällande e-postadresser. 

 

Det kommer senare att finnas möjlighet till fräsning av stubbar. 

 

 Vändplan på Torpavägen är iordningställd för Mälarö Timbers arbete.  

 

§ 6. Ekonomi 

 Medlemsavgiften kommer att faktureras inom kort. 

 

§ 7. Verksamhetsplanering 

 Styrelsen uppdaterade verksamhetsplanen. 

 Kravet på namnmärkning av bryggor avskaffas. 

 Föreningens 4 gemensamma postlåder kommer att tömmas två gånger per år. 

 Klätterställningen vid Gundestugan utreds om den uppfyller gällande krav, om inte tas 

förslag på åtgärder fram. Rikard utreder frågan. 

 

§ 8. Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

 

§ 9. Nästa styrelsemöte 

 Styrelsemöte 2 hålls 29 okt 2016, Muskö. 

 Styrelsemöte 3 hålls 18 feb 2017, Spånga. 

 Styrelsemöte 4 hålls 8 apr 2017, Muskö. 

 Årsmöte samt styrelsemöte 5 hålls 20 maj 2017, Muskö. 

 

§ 10. Mötet avslutas 

 Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Rikard Holmberg  Gunnel Forsberg 
 

 

 

 

 


