
Torpa Skogs Vägsamfällighet 
Verksamhetsberättelse 2015 

 

 
Styrelsen för Torpa Skogs Vägsamfällighet får härmed avge verksamhetsberättelse för 2015. 

 

 

Förtroendevalda: 

Styrelse  Ordförande  Gunnel Forsberg (1:53) 

  Vice ordf./Kassör Bill Lundgren (5:46) 

Sekreterare  Inger Rosell (1:13) 

Ledamot  Kent Emtelin (5:57) 

Ledamot  Ben Hajji (1:25) 

Ledamot  Christina Jelbring-Klang (5:39) 

Ledamot  Jan-Olov Wall (5:68)  

 

Styrelseledamöter i tur att avgå är Christina Jelbring-Klang, Bill Lundgren och Inger Rosell.

  

Firmatecknare Styrelsen i sin helhet, alt två ledamöter i förening. Kassören äger 

rätt att ensam teckna föreningens postgiro 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)  

  Suppleant  Joacim Wolf (5:3) 

 

Valberedning Sammankallande  Herbert Kusbach (1:19) 

    Leif Cardmark (5:49)  

 

 

Sammanträden  

Styrelsen har utöver konstituerande styrelsemöte, under verksamhetsåret haft 5 protokollförda 

möten samt ett arbetsmöte för fastställande av budgetförslaget 2015 .  

 

Andelar  

Vägsamfälligheten består av andelar tillhörande Torpet, Torpa Skog, Rummet och 

Herrstugan. Vid början av 2015 bestod samfälligheten av 318,4 andelar. Under 2015 har ett 

antal tomter delats och 31 december 2015 har vägsamfälligheten 327,4 andelar. 

 

 

Verksamheten  

 

Ekonomi 

Resultat är 15.766 SEK. Det positiva resultatet beror på att kostnaderna för reparation och 

underhåll av våra vägar blev något lägre än budgeterat delvis på grund av den snöfattiga 

vintern. Förbättringsfonden har ökat från 483.032 SEK till 566.357SEK. Pengarna är insatta 

på ett konto hos SBAB och ger i dagsläget 0,65 % ränta.  

 



 

 

Vägbeläggning 
Planeringen har fortsatt under året och ett arbete pågår med att ta fram en långsiktig plan för 

reparation och underhåll av våra vägar. Planen kommer att redovisas vid årsmötet 2016. 

 

 

Följande arbeten har genomförts under 2015 

 Lagat gropar på Torpavägen, Notvarpsvägen och Skogsstigen 

 Dikat Rådjursstigen för parkering 

 Dikat delar av Notvarpsvägen och Hjelmvägen 

 Rensat diken och höjt vägen vid Nässelviksvägen 

 Skapat depåer vid Urvägen och Hydrofonvägen 

 Saltat vägar under sommaren 

 Fyllt på alla grusdepåer 

 Saltkompletterat sandlådor 

 

Det finns ett drygt tiotal grusdepåer respektive sandlådor utefter våra vägar.  Dessa är till för 

att fastighetsägarna utefter respektive väg vid behov ska kunna fylla igen gropar med mera 

och självklart även sanda vid behov under vintern.  

 

Städdag 

På städdagen i september deltog 40 medlemmar, som röjde diken och fyllde i väggropar m.m. 

Efter avslutat arbete samlades alla till en gemensam sopplunch på Torpaängen.  

 

Muskö i mars 2016 

 

Styrelsen för Torpa Skogs Vägsamfällighet. 

 

 

  

 

Gunnel Forsberg                Kent Emtelin              Ben Hajji        Christina Jelbring-Klang 

Ordförande 

 

 

 

 

Bill Lundgren Jan-Olov Wall            Inger Rosell 


