
Torpa Skog tomtägareförening ekonomisk förening 
            Verksamhetsberättelse 2017 

 
Styrelsen för Torpa Skog tomtägareförening ekonomisk förening får härmed avge 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017. 

 
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 Rickard Holmberg, Christin Svensson, Britt-Marie 

Karlsson och Joachim Wolf.  

   

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

Kassören äger rätt att ensam teckna föreningens plusgiro upp till 

25 000 kr och att kvittera ut till föreningen adresserad 

rekommenderad post. 

 

 

Revisorer   Ordinarie K-G Widén (5:67) 

                                                                                       Curt Broman (5:55) 

    

Bryggkommittéer Nässelvikens brygga 

Styrelserepresentant Kent Emtelin (5:57) 

Kölista                       Stig Eriksson (1:46) 

  Notvarpets båtplats 

                      Styrelserepresentant Jan-Olov Wall (5:68) 

 

Jaktlag  Jaktledare  Lars Stendahl (5:75) 

  

 

Valberedning Sammankallande  Herbert Kusbach (1:19) 

    Leif Cardmark (5:49)   

                                                                                     
 

Medlemmar         

Föreningen har under 2017 haft 130 medlemmar, vilket är oförändrat jämfört med föregående 

år.   

 

Sammanträden  

Styrelsen har utöver ett konstituerande möte, under verksamhetsåret haft 5 protokollförda  

styrelsemöten. 

 



 

Verksamheten  

 

Ekonomi – Årets resultat 48 113 kronor föreslås balanseras i ny räkning. Budgeterat resultat 

var -350 kronor. Årets positiva resultat består av 50 000 kronor från förskottet från Mälarö 

Timber (125 000 kronor).  Ett högt deltagande vid städdagen innebar att 24 500 kronor 

återbetalades till de medlemmar som gjorde en insats.  

 

Hemsidan  torpaskog.com – Vår hemsida hålls kontinuerligt uppdaterad med aktuell 

information från styrelsen. Vi hoppas på engagemang från våra medlemmar för att fylla sidan 

med trevliga och informativa inlägg om vad som händer inom vårt område.  

 

Gallring av träd/Trädfällning – Gallring av träd startades upp i slutet av verksamhetsåret 

2016. Milda vintrar har påverkat bärigheten i skogsmarkerna och gjort att arbeten inte 

genomförts i planerad omfattning. Hittills har arbeten utförts utefter Alkällsvägen och i 

Alkällskogen och tomter intill Det avtalade förskottet på 125 000 kronor utbetalades till 

föreningen under våren 2017. Trädgruppen har haft ett flertal avstämningsmöten med Mälarö 

Timber.   

 

Städdagen i april –Vid föreningens årliga städdag i april gjordes goda arbetsinsatser på 

tomtägareföreningens gemensamma områden. 49 fastighetsägare var representerade. 

Torpaängen och områdena runt ängen röjdes upp, badplatserna städades med mera. 

Arbetsdagen avslutades med traditionsenlig lunch på Torpaängen.  

 

Torpaängen och Gundestugan  – Stugan, fotbollsmålen, lekredskapen och annat stort och 

smått på Torpaängen har vårdats på bästa sätt. Boulebanan har försetts med en ändamålsenlig 

täckning som kan tas av och läggas på. Rutnätet av rep på lekställningen och näten på 

fotbollsmålen har lindats upp för att inte vilt ska trassla in sig och fastna. Herbert Kusbach har 

även under sommaren 2017 ansvarat för den populära aktiviteten ”spel och lek” på 

onsdagarna, med fika och aktiviteter under trevlig samvaro, samt klippt ängen så att 

aktiviteterna kunde genomföras.  

Familjen Offnegårdh har under 2017 fortsatt bidra med strömförsörjningen till Gundestugan. 

Ett stort tack till dem.  

En försommarfest arrangerades för andra året i rad med olika aktiviteter och bakluckeloppis. 

Föreningen bjöd på fika o bullar. Denna aktivitet återkommer även 2018.  

 

Eldningsplatsen – Eldningsplatsen har två ytor att elda på och en saltad grusdepå har anlagts 

i anslutning till denna. Stigen från eldningsplatsen till gångbron som leder över till 

Torpaängen är iordningsställd och vatten är framdraget till eldningsplatsen. Eldningsgruppen, 

som består av Stig Eriksson, Ove Gustafsson, Roland Svensson, Hans Lindberg och Tommy 

Strömbäck gör en stor insats vår och höst genom att elda upp allt ris och skräp som samlas in 

under våra gemensamma städdagar.  

 

Bryggor i Torpasjön – En årlig inspektion av bryggornas skick inklusive kontroll av 

utplacerade livbojar vid badplatserna i Torpasjön gjordes inför sommarsäsongen.. 

 

Pumpar –  Pumphuset på Nässelviksvägen rustades under 2016. 

Övriga pumphus har setts över under 2017 och pumphuset vid Pumpvägen har rustats upp 

med nytt tak som är isolerat och plåtbelagt. 

 



 

  
 

Nässelvikens båtplats - Under året har bryggkommittén haft sex möten Arbetet med att 

upprusta och utveckla området vid Nässelviken har fortsatt till nytta för alla medlemmar i 

tomägareföreningen. 

Under året har två obligatoriska arbetsdagar genomförts, en på våren och en på hösten. Vid 

arbetsdagen i höstas var alla utom åtta medlemmar närvarande och gjorde en fin insats. Den 

26 augusti anordnade bryggkommittén ett samkväm där inbjudan till samtliga medlemmar 

runt Nässelviken gick ut, det vill säga både Torpaskogs och Nässelvikens medlemmar. En 

solig och fin dag, ett 40-tal personer på plats, och bryggkommittén kunde informera om 

nyheter, förbättringar och planer för framtiden och svara på frågor.  

 

Här är några av nyheterna och aktiviteterna under år 2017: 

 Tre nya y-bomsplatser anordnade på utsidan av flytbryggan 

 Två nya medlemmar har tillkommit och tre medlemmar har lämnat  

 Samtliga båtplatser är nu märkta med metallsiffror 

 För att hålla Kanadagäss borta har gräsklippning skett varannan vecka 

 Fortsatt dialog o samarbete med Nässelvikens intresseförening 

 Inga stölder har rapporterats under året 

 Nya metallbalkar har monterats under den stora fasta bryggan och samtidigt har en 

lägesjustering gjorts 

 Aktuell information om normalvattenstånd samt aktuella sjökort för farvattnen runt 

Muskö har satts upp vid bryggan 

Notvarpens båtplats – Under året har det funnits lediga båtplatser att hyra.  

 

Muskö i mars 2018 

 

Styrelsen för Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening. 

 

 

 

Gunnel Forsberg 

Ordförande 

 

 

 

Jan-Olov Wall                         Kent Emtelin  Christin Svensson 

 

 

Britt-Marie Karlsson                Rikard Holmgren  Joachim Wolf 

 
 
 


