Nytt på Torpa Skog-juni 2016
Detta händer framöver
Den traditionella onsdagsaktiviteten vid Gundestugan på Torpaängen
startade veckan efter midsommar! Välkomna!
Boka in höstens städdag för Vägsamfälligheten den 3 september
Hjälp oss att spara på miljön och våra pengar
Vi saknar fortfarande mail-adress till några av våra medlemmar. Ny eller gammal
fastighetsägare - Skicka oss aktuella uppgifter till info.torpaskog@hotmail.com
STÄDDAGEN DEN 3 september 2016 - SEPARAT KALLELSE KOMMER !!
För de av er som inte har möjlighet att delta i våra gemensamma städdagar kan vi komma
överens om arbetsinsatser som kan göras vid andra tidpunkter. Hör av dig till styrelsen
Enklare underhåll av våra vägar
Grusdepåerna i anslutning till våra vägar är till för att alla fastighetsägare som bor utefter vägen
ska kunna fylla igen gropar och hål i vägen. Detta för att vi gemensamt ska kunna värna om att
vägarna inte körs sönder.
Det är dags att rensa i diken och infartstrummor utefter din egen tomt
Som fastighetsägare har du ett ansvar för att röja diken och rensa infartstrummor till din fastighet
inför hösten och vintern. Du kan också ta bort sly och annat kring din egen tomt. Det ska vara
rensat två meter på vardera sidan av våra vägar. Större träd som står nära vägen ska vara kvistade
fyra och en halv (4,5) meter upp. Allt detta för att sopbil, slambil eller plogbil ska kunna komma
fram.
Trädfällning och gallring av skog – Avtal är tecknat med Mälarö Timber för gallring av våra
allmänna ytor. Möjlighet finns för den enskilde medlemmen att utan kostnad få träd fällda på den
egna fastigheten. Se mer information i bilaga till årsmötesprotokollet.
Var rädd om miljön och vattnet kring och i Torpasjön
Torpasjön erbjuder möjlighet till fantastiskt fina bad. Visa hänsyn genom att hålla rent kring våra
badplatser och var rädd om vattenkvaliten när du badar.
Eldningveckor – Eldning är tillåten under vecka 41och 42 (8-23 okt).
Kontaktpersoner bryggor/båtar – Kent Emtelin är styrelsens kontaktperson i frågor som rör
bryggorna Uppgifter om kontaktpersoner för båtplatser mm finns i anslutning till båtplatserna.
Jakt inom Torpa Skog- Jaktledare är xxxx. I frågor som rör jakten når du honom via mail
Styrelsen
Ordförande: Gunnel Forsberg (1:53)
Ledamot: Britt-Marie Karlsson (5:08)
Kassör:
Jan-Olov Wall (5:68)
Ledamot: Kent Emtelin (5:57)
Ledamot: Joachim Wolf (5:03)
Ledamot: Rikard Holmberg(1:08)
Ledamot: Christin Svensson (5:10)

Vägar
Kent Emtelin (5:57)
Bryggor:
Nässelviken: Stig Eriksson (1:46)
Notvarpet:
Jan-Olov Wall (5:68)

För kontakt med styrelsen skicka mail till info.torpaskog@hotmail.com

