
Nytt på Torpa Skog-april 2018 

                   Viktiga datum 

Vårens gemensamma städdag den 28 april! 

Årsmöten i Muskö Hembygdsgård den 19 maj!!  
 

Några intressanta punkter på dagordningen till årsmötena är: 

- Långsiktig plan för fortsatt upprustning och underhåll av våra vägar 

- Upprustning av Ångbåtsbryggan 

- Information från jaktlaget om bl a förekomsten av vildsvin 

 

Har vi rätt mailadress till dig?? Underlätta vår kommunikation och spara på 

miljön!   Kallelse till årsmötena skickas ut via mail - årsmöteshandlingarna kommer 

att finnas tillgängliga på hemsidan, www.torpaskog.com.  Vi saknar fortfarande 

korrekt mail-adress till flera av våra medlemmar. Ny eller gammal fastighetsägare - 

skicka oss aktuella uppgifter till info.torpaskog@hotmail.com  

 -------------------------------------------------------------------- 

   

STÄDDAGEN DEN 28 APRIL 2018 – SE SEPARAT KALLELSE!! 
Bland annat ska ny trappa ner till Horsfjärden byggas o gammal rivas. Diket vid 

Torpaängen ska rensas upp och badplatserna städas. Här behövs både såg, kofot, 

gemensamma krafter och villiga händer o fötter!! 

För de av er som inte har möjlighet att delta i våra gemensamma städdagar kan vi 

komma överens om arbetsinsatser som kan göras vid andra tidpunkter. Hör av dig till 

styrelsen. 

 

Det är dags att rensa i diken och infartstrummor utefter din egen tomt 
Varje fastighetsägare har ett ansvar för att röja diken och rensa infartstrummor i 

anslutning till sin fastighet nu när våren är här. Du kan också ta bort sly och annat på 

och kring din egen tomt. Det ska vara rensat två meter på vardera sidan av våra vägar. 

Större träd som står nära vägen ska vara kvistade fyra och en halv (4,5) meter upp. 

Allt detta för att sopbil, slambil eller plogbil ska kunna komma fram.  

 

Enklare underhåll av våra vägar - allas ansvar 

Grusdepåerna i anslutning till våra vägar är till för att alla fastighetsägare som bor 

utefter vägen ska kunna fylla igen gropar och hål i vägen. Vi ska gemensamt kunna 

värna om att vägarna inte körs sönder. Vägkontaktpersoner finns nu för våra vägar.  

 

Eldningveckor – Eldning är tillåten nu och fram till och med valborgsmässoafton. 

 

Var rädd om miljön och vattnet kring och i Torpasjön 

Torpasjön erbjuder möjlighet till fantastiskt fina bad. Tänk på att hålla rent kring våra 

badplatser och var rädd om vattenkvalitén när du badar. 

 

Besök vår hemsida www.torpaskog.com  så hittar du information om föreningen 

och vilka kontaktpersoner som finns för olika frågor. Alla handlingar till årsmötet 

kommer att publiceras i början på maj månad.  

 
Styrelsen genom Gunnel Forsberg, ordf 

http://www.torpaskog.com/
http://www.torpaskog.com/

