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(inklusive Nässelviken och Notvarpets föreningar). 

Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening  
Protokoll från styrelsemöte den 8 apr 2017, Torpavägen 4, Muskö. 

 

Närvarande:  Frånvarande: 

Gunnel Forsberg, ordförande  

Jan-Olov Wall, kassör 

Christin Svensson 

Britt-Mari Karlsson  

Joachim Wolf  

Kent Emtelin 

Rikard Holmberg 

 

 

§ 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 

 Föreningen har fått frågan från en helikoptereventsarrangör om att ge dem tillstånd att 

använda föreningens mark för sitt/sina arrangemang. Styrelsen beslutade att inte tillåta detta. 

 Ett avslag på en bygglovsansökan avseende Rumme 4:1 har inkommit, och lades till 

protokollet. 

 Ansökan tillbyggnad 5:3 godkänns. Noterades att J Wolf ej deltog i beslutet. 

 Föreningen har varit representerad i tvisten mellan fastighetsägaren till Torpaskog 1:09,Börje 

Andersson och Lantmäteriet vid förhandlingar i Mark och Miljööverdomstolen.  

 Föreningen kommer att vara representerad vid Östra Muskövägförenings årsmöte. 

 

§ 5. Rapporter 

 Trädgruppen har rapporterat att: 

o Vinterns fuktiga och varma väder har kraftigt försvårat avverkningen för Mälarö 

Timber. Det fuktiga klimatet har gjort att marker och vägar inte klarar av 

belastningen utan att ta skada. 

o En tidplan som beskriver turordning för avverkningen av de olika områdena kommer 

att presenteras. Avverkning kommer sannolikt att pågå in på hösten med ett stopp 

under sommaren. 

o Bill har valt att gå ur trädgruppen. 

 

§ 6. Ekonomi 

 Bokslutet är inlämnat till revisorerna och visar ett resultat på ca -4 000 kr (inklusive 

Nässelviken och Notvarpets föreningar) vilket är något bättre än budgeterat. 

 Budget för 2017 läggs med ett neutralt resultat. I budgeten ingår en post på 50 000 kr för 

upprustning av ångbåtsbryggan och tillhörande trappor. 
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 Det kommer att skapas en fond för pengarna från avverkningen. Avsikten med denna 

”grönområdesfond” är att ha medel för att förbättra föreningens områden. 

 

§ 7. Verksamhetsplanering 

 Verksamhetsplanen uppdaterades. 

 

§ 8. Övriga frågor 

 Introduktionsinformation till nya medlemmar uppdateras. 

 Motion om hjärtstartare har tagits upp och beslut kommer att tas på årsmötet. 

 

§ 9. Nästa styrelsemöte 

 Årsmöte samt styrelsemöte 5 hålls 20 maj 2017, Hembygdsgården vid skolan, Muskö. 

 Städdag 22 april, planeringen gicks igenom 

 

§ 10. Mötet avslutas 

 Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Rikard Holmberg  Gunnel Forsberg 
 

 

 

 

 


