
Torpa Skogs Vägsamfällighet 
Verksamhetsberättelse 2016 

 

 
Styrelsen för Torpa Skogs Vägsamfällighet får härmed avge verksamhetsberättelse för 2016. 

 

 

Förtroendevalda: 

Styrelse  Ordförande                         Gunnel Forsberg (1:53) 

  Vice ordf./Kassör Jan-Olov Wall (5:68) 

Sekreterare  Rikard Holmberg (1:08) 

Ledamot  Kent Emtelin (5:57) 

Ledamot  Christin Svensson (5:10) 

 Ledamot  Britt-Marie Karlsson (5:08) 

Ledamot  Joachim Wolf (5:03) 

 

Styrelseledamöter i tur att avgå är Jan-Olov Wall, Kent Emtelin, Gunnel Forsberg.  

  

Firmatecknare Styrelsen i sin helhet, alternativt två ledamöter i förening. 

Kassören äger rätt att ensam teckna föreningens postgiro upp till 

25 000 kr och att kvittera ut till föreningen adresserad 

rekommenderad post. 

 

 

Revisorer  Ordinaire  K-G Widén (5:67) 

                                                                                       Curt Broman(5:55)  

  Suppleant  Bill Lundgren (5:46) 

 

Valberedning Sammankallande  Herbert Kusbach (1:19) 

    Leif Cardmark (5:49)  

 

 

Sammanträden  

Styrelsen har utöver konstituerande styrelsemöte, under verksamhetsåret haft 5 protokollförda 

möten.  

 

Andelar  

Vägsamfälligheten består av andelar tillhörande Torpet, Torpa Skog, Rummet och 

Herrstugan. Den sista december 2016 bestod samfälligheten av 318,4 andelar, vilket är 

oförändrat antal andelar jämfört med föregående år. 

 

Verksamheten  

 

Ekonomi 

Resultat för år 2016 är -5280 kronor. Budgeterat resultat var 16 600 kronor. Styrelsen har 

beslutat om satsningar på upprustning av framförallt bidragsvägarna inom ramen för det 

ordinarie arbetet med drift och underhåll då kostnaderna för bland annat vinterunderhåll varit 

lägre än budgeterat. 



Förbättringsfonden har under året ökat från 566.357 kronor till 764.669 kronor, dels genom 

avsättning av årets utdebiterade medel dels genom en, av styrelsen beslutad, extra avsättning 

på 100 000 kronor av balanserade vinstmedel från tidigare år. Pengarna är insatta på ett 

räntebärande konto i SBAB.  

 

Vägbeläggning 
Arbetet har fortsatt planenligt. Under året och ett arbete pågår med den långsiktiga 

planeringen för upprustning av våra vägar. Provbeläggning med riven asfalt har utförts på 

Torpavägen med gott resultat både vad avser vinter och sommarväglag. 

 

Följande underhållsarbeten har genomförts under året              

 Lagat gropar på Torpavägen, Notvarpsvägen, Skogsstigen med flera 

 Dikat Rådjursstigen för parkering 

 Dikat delar av Notvarpsvägen och Hjelmvägen 

 Rensat diken och höjt vägen vid Nässelviksvägen 

 Fyllt på alla grusdepåer 

 Saltat vägar under sommaren 

 Saltkompletterat sandlådor 

 

Det finns ett drygt tiotal grusdepåer respektive sandlådor utefter våra vägar.  Dessa är till för 

att fastighetsägarna själva, utefter respektive väg, vid behov ska kunna fylla igen gropar med 

mera och självklart även sanda vid behov under vintern.  

 

Städdag    

På städdagen i september deltog ett stort antal medlemmar, som röjde diken och vägkanter, 

fyllde i väggropar m.m. Efter avslutat arbete samlades alla till en gemensam sopplunch på 

Torpaängen. 

 

Vägkontaktpersoner  

Under året har 14 stycken vägkontaktpersoner tillkommit, vars uppgift är att ha tillsyn över 

”sina” vägar och vara förstahandskontakt i frågor som rör respektive väg i dialog med de 

fastighetsägare som finns utefter vägen.  

 

Muskö i april 2017 

 

Styrelsen för Torpa Skogs Vägsamfällighet. 

 

 

  

 

Gunnel Forsberg                 

Ordförande 

 

 

Jan-Olov Wall                         Kent Emtelin  Christin Svensson 

 

 

Britt-Marie Karlsson                Rikard Holmgren  Joachim Wolf 

 

 


