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Torpa Skogs Vägsamfällighetsförening    
Protokoll från styrelsemöte den 29 okt 2016, ”Nässelvikens båtvagn” på Torpaäng, Muskö. 

 

Närvarande:  Frånvarande: 

Gunnel Forsberg, ordförande Rikard Holmberg 

Jan-Olov Wall, kassör 

Christin Svensson 

Britt-Mari Karlsson  

Joachim Wolf  

Kent Emtelin 

 

                  

§ 1. Mötets öppnande 

 Gunnel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2. Godkännande av dagordning 

 Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 

 Styrelsen gick igenom och godkände föregående protokoll. 

 

§ 4. Skrivelser 

 En skrivelse har inkommit från Mats Lindgren på Victoriavägen avseende underhåll. 

Kent besiktigar och kontaktar Mats och de med kunskap om vägen status,.historik etc. 

 Vattenfall har sökt föreningens samtycke till ledningsdragning under Notvarpsvägen, 

vilket Styrelsen godkänt. Vi fick samtidigt hjälp med en urdikning.    

 Vår eldningsgrupp önskar att stigen från eldningsplatsen till spången mot Gundestugan 

iordningställs. Beslutades att det skall ordnas.  

 

§ 5. Rapporter 

 Vägarna har lappats och lagats, de bedöms vara i bra skick inför vintern. 

 Provbeläggningen på Torpaängsvägen med riven asfalt fortsätter över vintern innan en 

utvärdering kan ske. Vägbanken har förbättras längs Torpavägen uppe vid backen.  Längs 

Notvarpsvägen skall ytterligare dikning ske nu i höst och till våren är det dags för ytterligare 

grus o salt för att stärka upp vägbanken. 

 Ett nytt förslag till avtal för plogning och sandning där vi initierar när jobben skall utföras är 

framtaget. Styrelsen beslutade godkänna avtalet och uppdra till Kent att slutföra 

förhandlingen. 

 Kent har fått ihop ett antal personer till en grupp vägansvariga. Styrelsen kommer att 

publicera vilka nya vägansvariga som finns och som respektive medlem i första hand vänder 

sig till för att rapportera något gällande ”sin” väg. 

 

§ 6. Ekonomi 

 Medlemsavgiften har fakturerats och betalningar har börjat komma in. 

 Ekonomin ser överlag god ut mot budget. 

 

§ 7. Verksamhetsplanering 

 Styrelsen uppdaterade verksamhetsplanen.  
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§ 8. Övriga frågor 

  Den nya hemsidan www.torpaskog.com lanserades i september. 

 

§ 9. Nästa styrelsemöte 

 Styrelsemöte 3 hålls 18 feb 2017, Spånga. 

 Styrelsemöte 4 hålls 8 apr 2017, Muskö. 

 Årsmöte och styrelsemöte 5 hålls 20 maj 2017, Muskö. 

 

§ 10. Mötet avslutas 

 Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Joachim Wolf  Gunnel Forsberg 
 

 

 

 

 

http://www.torpaskog.com/

