
Torparängens Samfällighetsförening  
 

 
Kallelse till årsmöte 2018 
 

Medlemmarna i Torparängens Samfällighetsförening kallas till årsmöte 

Onsdagen den 21 februari kl19.00. 
Plats: Parkleken Ripvidet - Blåeldsvägen 14. 
 

 
Agenda 
 
1) Fråga om mötets stadgeenliga kallelse 
 
2) Val av ordförande för mötet 
 
3) Val av sekreterare för mötet 
 
4) Val av två justeringsmän för årsmötesprotokoll och tillika rösträknare 
 
5) Styrelsens och revisorernas berättelse 
 
6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
7) Ersättning till styrelsen och revisorer 
 
8) Styrelsens förslag till utgift och inkomststat för 2018 samt debiteringslängd 
 
9) Val av styrelse för kommande verksamhetsår 
 - Val av ordförande på 2 år 
 - Val av sekreterare på 2 år 
 - Val av en suppleant på 2 år 

 
10) Val av två revisorer och en revisorsuppleant för kommande verksamhetsår 
 
11) Val av valberedning för kommande verksamhetsår 
 
12) Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 
 
13) Övriga frågor 
 
Avslutning 
 
 
 
Välkomna 
 
/ Styrelsen 
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Framställningar från Styrelsen 
 

• Information om Kabel-TV 
• Uppdaterad underhållsplan, se bifogad bilaga. 
• Information om inköp av ny/begagnad Snöröjningstraktor 

 
Motioner 
 

En motion om förändrat utnyttjande av våra uteparkeringsplatser har inkommit. 
 

Övriga frågor 
 

 
Arbetsdagar 2018. 
Vårarbetsdag är på söndag 13 maj kl10-14 och måndag den 14 maj kl17-20.              
Höstarbetsdag är söndag 14 oktober kl10-14 och måndag 15 oktober kl17-20. 
   
Våra sopbehållare.  
Vi minimerar risk för skadedjur och obehaglig lukt genom att aldrig lämna sopor 
utanför sopbehållarna. Är en behållare full, gå till nästa. Sophanteringen är endast 
avsedd för hushållssopor, övrigt avfall transporterar var och en till återvinningsstation 
eller till Lövsta 
 
 
Vi vill påminna medlemmarna om att bilkörning inom området skall undvikas, 
och att bilparkering på våra inre gångvägar INTE ska förekomma! 
 
Bilparkering ska ske i garagen alternativt i parkeringsrutor på respektive övre 
och nedre garageplan.  
 
Gästparkering kan ske på Daltorpsvägen. 
 
Garagen SKA INTE användas som förråd utan är endast avsedda för 
bilparkering! 

 
Vid användande av motor/kupévärmare i garage skall timer användas!  
Max 2 timmar inkopplingstid, vilket räcker för att nå full effekt och spar el. 
Ovanstående eluttag är EJ avsedda för laddning av el-/hybridbilar! 
 
 
I förråden, anslutande till garageplatserna, får ingen elvärme/-elutrustning 
användas! 
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