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Torpa Skogs Vägsamfällighetsförening  
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 

 Lantmäteriet har skickat ett registerutdrag med uppdaterad styrelse. 
 

§ 5. Rapporter 

 Trafikverket kommer att genomföra en besiktning av våra bidragsvägar. Vägansvarig 

kommer att delta. 

 Träden vid Viktoriavägen är bortrensade och grus kommer att levereras. 

 

§ 6. Ekonomi 

 Resultatet för 2016 blev ca -5 000 kr. Budgeten uppgick till drygt 16 000 kr. Kommenteras i 

verksamhetsberättelsen  

 Budget för 2017 kommer att ligga i linje med 2016. 

 Till vägfonden kommer cirka 95 000 kronor att budgeteras för 2017. 

 Budget för fonderad medel: 

Vägansvarig redogjorde för den långsiktiga planeringen för att stabilisera vägarna/underlaget 

under ytterligare några år inför kommande ytbeläggningsarbeten.  

o Nässelviksvägen blir klar under 2017. 

o Notvarpet kommer att fyllas upp och ev. bli en provsträcka med rivasfalt under 2017. 

o Torpavägen kommer att dikas ur under 2017, kommer att göras klar under 2018. 

o Övriga vägar renoveras löpande. 

o 2018 blir ett mellanår där utvärdering av gjorda insatser görs och ev kompletterande 

åtgärder vidtas. 

o 2019 och framåt planeras arbeten med ny ytbeläggning. 

§ 7. Verksamhetsplanering 

 Styrelsen uppdaterade verksamhetsplanen.  
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§ 8. Övriga frågor 

  Inga övriga frågor. 

 

§ 9. Nästa styrelsemöte 

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

 

§ 10. Mötet avslutas 

 Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Rikard Holmberg  Gunnel Forsberg 
 

 

 

 

 


