Nytt på Torpa Skog - mars 2020
Viktiga datum framöver

Tomtägareföreningens städdag den 25 april
Framskjuten till den 5 september
---Årsmöte Muskö Hembygdsgård i maj
Styrelsens återkommer kring formerna för mötet
STÄDDAGEN DEN 25 april 2020 -framskjuten till den 5 september !!!!!
Med omtanke om varandra och i enlighet med myndigheternas rekommendationer har vi
beslutat ställa in städdagen. Nytt datum blir den 5 september, då vi med förenade krafter
städar upp i skog o mark där gallringen av träd slutförts.
Reservera redan nu denna dag så att du kan delta. Vi räknar med att samla alla på Torpaängen för
att med gemensamt göra en insats med att plocka och snygga till på de ytor där gallringen av träd
färdigställts. För de av er som av någon anledning inte har möjlighet att avsätta tid på städdagen
så har vi arbetsinsatser som vi kan komma överens om att de görs vid andra tidpunkter. Hör av
dig till styrelsen.
Eldningveckor den 4-19 april – Eldning är tillåten under vecka 15 och 16 inklusive helgerna i
börja och slutet av dessa veckor, samt på valborgsmässoafton.
Rensa i diken och infartstrummor utefter din egen tomt – en återkommande påminnelse
Nu när våren är här vill vi påminna om varje fastighetsägares ansvar för att rensa diken och
infartstrummor i anslutning till den egna fastigheten. Rensa också bort sly med mera på och
kring din egen tomt. Det ska vara rensat två meter in på vardera sidan av våra vägar för att
slambilar, sopbilar och andra större transporter ska kunna komma fram. Större träd som står nära
vägen ska vara kvistade fyra och en halv meter upp!
Enklare underhåll av våra vägar - allas ansvar
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 se till att
vägarna inte körs sönder. Vägkontaktmän finns för våra vägar. Du hittar deras namn på vår
hemsida, torpaskog.com
Var rädd om miljön och vattnet kring och i Torpasjön
Torpasjön erbjuder möjlighet till en fantastiskt fin miljö för rekreation och fina bad. Visa hänsyn
genom att hålla rent kring sjön och våra badplatser och var rädd om vattenkvalitén när du badar.
En självklarhet men ändå på förekommen anledning! - Håll hundar kopplade och plocka upp
efter er.
Kontaktpersoner bryggor/båtar - Uppgifter finns vid båtplatserna och på hemsidan.
HAR VI RÄTT MAILADRESS TIIL DIG?
Vi saknar aktuella mail-adresser till flera av våra medlemmar. Ny eller gammal
fastighetsägare - Skicka oss aktuella uppgifter till info.torpaskog@hotmail.com
Styrelsen vill önska er alla fin och skön vår och sommar 2020

