
     Nytt på Torpa Skog-september 2017 

 

     Håll dig uppdaterad via vår hemsida – adressen är   

                 torpaskog.com 
Där hittar du aktuell information om vad som händer och sker inom tomtägareföreningen 

och vägsamfälligheten. Dela gärna med dig av goda idéer, intressant information och bilder 
från våra omgivningar. 

 
PARKAVVERKNING INOM TORPASKOG - aktuell information 

Trädgruppen har regelbundna möten med arbetsledaren Håkan Andersson på Mälarö 
Timber. Under delar av sommaren har arbetet fortsatt med att röja bort ris mm i 
anslutning till Alkällsvägen. Under slutet av september startar arbetet upp igen med full 
kraft. Se vidare på hemsidan för att hålla dig uppdaterad om det fortsatta arbetet.  
 

ELDNINGSVECKOR - Eldning är tillåten under vecka 41och 42 (7-22 okt). 

 

JAKT INOM TORPASKOG – Årets jaktdagar kommer fastställas inom kort. Informationen 

kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida. 

 

SOMMARAKTIVITERENA – Ett stort tack till Herbert Kusbach som under hela sommaren 

såg till att onsdagskvällarna på Torpaängen även i år blev ett populärt och välbesökt 

arrangemang där både gammal och ung träffades för att umgås. 

 

                                                                                                                                                                                                                         
 

STÄDDAGEN DEN 2 september 2017 – ett stort tack till alla er som ställde upp och gjorde 

en fin insats. Det blev synbara resultat utefter våra bidragsvägar. Fint väder gjorde att både 

arbetet och den efterföljande sopplunchen kunde genomföras under trevliga former. 

  

 ENKLARE UNDERHÅLL AV VÅRA VÄGAR - ett gemensamt 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 på att inför höstregnen/vintern rensa i diken och infartstrummor utefter din egen tomt. 

 

På förekommen anledning tvingas vi påpeka att grusdepåerna inte är till för anlägga eller 

underhålla infarter till eller vägar på enskilda fastigheter.  

 

                                   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 genom Gunnel Forsberg, ordf 
 

 

  

mailto:info.torpaskog@hotmail.com

