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(inklusive Nässelviken och Notvarpets föreningar). 

Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening  
Protokoll från styrelsemöte 4, i Hembygdsgårdens foajé’. 

 

Närvarande:  Frånvarande: 

Gunnel Forsberg, ordförande Britt-Mari Karlsson 

Jan-Olov Wall, kassör  Rikard Holmberg 

Christin Svensson 

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 

 Inbjudan från Östra Muskö vägförening till deras årsmöte. 

 SRV informerar om säsongstart för slamtömning v15.  

 Dialogen med Jaktlaget fortgår om säkrare information om jakt samt att informera på 

årsmötet om viltsituationen på föreningens mark, med fokus på vildsvin. 

 Bryggkommittén Nässelviken har inkommit med 2 önskemål, 

o Ett engångsbidrag a’ 60,000:- för att få el-abonnemang och el framdraget till brygg 

området. 

o Extra insats a’ 20,000:- för vattenavrinning, grusning, uppsnyggning av parkering och 

byggområde. 

 Styrelsen är positiva till den utveckling och de planer som finns för 

Nässelviken men säger nej till bidraget för el så som frågan nu är utformad. 

 Extra insatsen a 20,000:- för grusning etc. godkänns och sköts via 

vägförening.  

 En motion har inkommit från Lisbeth Englund angående risken för mer vatten i kärret längs 

Torpa vägen, pga. Parkavverkningen. Styrelsen tror inte att några problem föreligger. 

 Ett antal nya medlemmar har fått välkomst mail mm. 

 En ny tomt 1:73 söker tillstånd för mindre byggnation närmare än 4 m till vår markgräns. 

Osäkerhet om var exakt gränsdragning råder, skall undersökas. Styrelsen hänvisar 1:73 till 

Haninge kommun samt direktkontakt med de på Ropuddsvägen. 

 Bryggkommittén Nässelviken meddelar att det finns lediga båtplatser, anslaget på hemsidan. 

 

 

§ 5. Rapporter 

 Trädgruppen rapporterar: 

En löpande avstämning sker med Mälarö Timber. Diskussion pågår om risuppläggningsplats, ev. 

vägförstärkning av Torpaängsväg. Parkavverkning löper nu enligt plan och förväntas vara klar i slutet 

av juni 2018. Ev. uppdateringar postas under http://torpaskog.com./parkavverkningtradfallning/  

http://torpaskog.com./parkavverkningtradfallning/
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 Styrelsen har givit Roland Svensson i uppdrag att ta fram, 

o En trappa i byggsats, som skall monteras i skogen neråt ångbåtsbryggan på 

arbetsdagen 28 April 

o Att till årsmötet 19 Maj tagit fram en byggplan och kostnadsbild för renovering av 

ångbåtsbryggan. Med idén  att den skall vara möjlig att utföra av oss medlemmar. 

 

§ 6. Ekonomi 

 Aktuellt läge gicks igenom. Ekonomin följer budget mycket väl. 

 Några medlemmar (6st.) ligger efter med sina medlemsavgifter 

 Årsbokslutsarbetet är klart och en första kommentar från revisorerna är – Bra!  

 Ny budget är lagd med sikte på noll-resultat (+/- noll). 

 

§ 7. Verksamhetsplanering 

 Verksamhetsplanen uppdaterades. 

 

§ 8. Övriga frågor 

 Städdagen planerades, - montering av trappan, dikesröjning mm., anslås på anslagstavlor. 

 2 bordgrupper köps in till badplatserna. 

 

§ 9. Nästa styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte hålls kl. 08:30 den 19 Maj 2018 (Hembygdsgården, innan årsmötet). 

  

§ 10. Mötet avslutas 

 Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Joachim Wolf  Gunnel Forsberg 
 

 

 

 

 


