
Nytt på Torpa Skog-oktober 2016 

 

   Besök vår nya hemsida – adressen är   

                 torpaskog.com 
Där hittar du aktuell information om vad som händer och sker inom tomtägareföreningen 
och vägsamfälligheten. Vi tar gärna emot goda idéer, intressant information och svarar på 
dina frågor och funderingar.    

 
Parkavverkning inom Torpaskog- aktuellt information 

Tidplan mm 
Starten av parkavverkningen har blivit framskjuten, men enligt Håkan Andersson på 
Mälarö Timber så kommer avverkning att ske under tiden november 2016 – våren 2017. 
Avverkningen på grannområdet Sitsängen har påbörjats. 
Mälarö Timber har skicka ut brev till alla medlemmar med erbjudande om att i samband 
med parkavverkningen på våra gemensamma områden få träd fällda på den egna 
fastigheten. 
Det här kommit till vår kännedom att det går rykten om att Mälarö Timber skulle vara i 
konkurs/eller har varit. Vi har haft kontakt med Mälarö Timber för att få klarhet i dessa 
frågor. Ryktet om konkurs stämmer ej. 
Trädgruppen kommer att ha ett möte med Mälarö Timber i början av november ute på 
Muskö, för att säkerställa att arbetet med gallringen kommer att ske som planerat och i 
enlighet med det ingångna avtalet. Vår bedömning är fortsatt att avtalet med Mälarö 
Timber är ekonomiskt fördelaktigt för föreningen och att den gallring som görs är i enlighet 
med planen för skogsskötsel. Vidare får våra medlemmar möjligheten att få hjälp med 
fällning av träd på den egna fastigheten.. 
Våra skogs och grönområden behöver vårdas och snyggas upp efter väldigt många år utan 
åtgärder.  
Trädgruppen/Styrelsen 
Se mer information i bilaga till årsmötesprotokollet eller på vår hemsida. 
 

STÄDDAGEN DEN 3 september 2016 – ett stort tack till alla er som ställde upp och gjorde 

ett gott arbetet. Både arbetet och den sedvanliga sopplunchen klarades av innan regnet kom. 

 

Enklare underhåll av våra vägar - allas ansvar 

Grusdepåerna i anslutning till våra vägar är fyllda och de fastighetsägare som bor utefter vägen 

kan efter förmåga fylla igen gropar och hål i vägen. Detta så att vi gemensamt värnar om att 

vägarna inte körs sönder. Tänk också på att rensa i diken och infartstrummor utefter din egen 

tomt. 

Är du intresserad av bredbandsuppkoppling 

Läs aktuell info på hemsidan eller kontakta Sunds stugförening roger@cedersjoe.se. 

 

                                   VI BEHÖVER DIN MAILADRESS 

Vi saknar fortfarande korrekt mail-adress till flera av våra medlemmar. Ny eller gammal 
fastighetsägare - Skicka oss aktuella uppgifter till info.torpaskog@hotmail.com 

Styrelsen  

 
Ordförande: Gunnel Forsberg (1:53)                             
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