
Torpa Skog Tomtägare ekonomiska förening  

Protokoll från styrelsemöte den 29 augusti 2015, Gundestugan.  

 

 

Närvarande:  

Gunnel Forsberg, ordförande  

Bill Lundgren, kassör  

Kent Emtelin  

Christina Jelbring-Klang  

Jan-Olov Wall  

Inger Rosell, sekreterare  

 

Frånvarande:  

Ben Hajji  

 

 

§ 1. Mötets öppnande  

" Gunnel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

 

§ 2. Godkännande av dagordning  

" Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

 

 

§ 3. Föregående mötesprotokoll  

" Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.  

 

 

§ 4. Skrivelser  

" Styrelsen har mottagit och tagit del av skrivelse från Lantmäteriet angående avstyckning av TS 1:7 

och har inget att erinra.  

" Medlem av fastighet TS 5:11 har kontaktat styrelsen angående utökat servitut eller köp av 

föreningens mark för att underlätta arbete med avlopp, infart och ombyggnad. Styrelsen är positiv till 

ett utökat servitut. Kent får i uppdrag att kontakta medlemmen för att undersöka önskemålen.  

 

 

§ 5. Rapporter  

" Kent lämnade en statusrapport för arbetet med nya försäkringslösningar. Arbetet fortsätter och ska 

vara klart till årsförfallodagen.  

" Styrelsen kommer att skicka ut en skrivelse om inventering av bryggor runt Torpasjön med syfte att 

klargöra ansvarsfrågan för bryggorna.  

" Frågan om gångstigen vid badberget/badstranden vid Torpasjön behandlas i verksamhetsplanen.  

" Pumphuset vid Nässelviken ska byggas om och i samband med detta görs nya elinstallationer. En 

vattenmätare kommer också att installeras vid pumpen.  

" Vid föreningens pumpar ska det sättas upp information om och hänvisning till alla föreningens 

pumpar.  

" Styrelsen anser att det behövs en långsiktig plan för föreningens brunnar och pumpar. Vid nästa 

styrelsemöte tillsätts en arbetsgrupp för detta.  



" Vid nästa styrelsemöte presenterar Bill förslag till hur helikopterlandningsplatsen ska vara utmärkt, 

samt information till medlemmarna om att de måste känna till sin egen väg- eller gatuadress.  

" Vid Gundestugan har en parkeringsplats anlagts, samt renovering av boulebanan har påbörjats.  

" Bill ansvarar för att kostnaderna för sommaraktiviteten regleras.  

 

 

§ 6. Ekonomi  

" Ekonomin är god.  

" Båtplatsdispositionerna är reglerade.  

 

 

§ 7. Verksamhetsplanering  

" Styrelsen uppdaterade och kompletterade verksamhetsplanen.  

" Gunnel fick i uppdrag att undersöka om föreningens räkenskapsår bör förändras för att få bättre 

anpassning till årsstämman med val av ny styrelse i maj månad.  

 

 

§ 8. Övriga frågor  

" Tömning av föreningens brevlådor sköts av Bill och Jan Olov.  

" Nya bryggregler har fastställts.  

" Styrelsen beslutade att anskaffa en röjsåg för att kunna hålla föreningens grönområden i bra skick. 

Inför höstens städdag måste området vid eldningsplatsen röjas.  

 

 

§ 9. Nästa styrelsemöte  

" 17 oktober 2015 i Gundestugan kl. 10.00.  

 

 

§ 10. Mötet avslutas  

" Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet Justeras  

 

 

 

Inger Rosell Gunnel Forsberg 


