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Bästa nyinflyttade Törnskogsbo 

Vi i Törnskogens Villaägareförening hälsar dig/er varmt välkomna till Törnskogen! 

Törnskogen är ett unikt villaområde med gamla traditioner. Föreningen bildades på 1930-talet, 
samtidigt som området styckades. Törnskogens intressanta historia kan du läsa om i boken 
Från urskog till kultursamhälle. Som nyinflyttad erhåller du boken gratis. Läs den så förstår 
ni vilka fina traditioner som finns inom området. Dessa traditioner har levt vidare ända fram 
till våra dagar och de kommer med all sannolikhet fortsätta att leva vidare. 

Bli medlem i Törnskogens Villaägareförening 

Vi hoppas och tror att du skall trivas i vårt område och förväntar oss naturligtvis att du vill bli 
medlemmar i föreningen. På detta sätt stödjer du föreningen, får nytta av att föreningen 
bevakar dina intressen som boende i Törnskogen och du får vara med på våra trevliga 
aktiviteter. Läs mer på föreningens hemsida www.tornskogen.se.  

På hemsidan hittar du bl.a. våra stadgar som klargör föreningens syften samt information om 
styrelsen och om våra aktiviteter.  

Årsavgiften är f.n. 200 kr per år. Ansök om medlemskap så får du en faktura när din 
ansökan godkänts.  

Är du medlem i Villaägarnas Riksförbund? 

Blanda inte ihop Törnskogens Villaägareförening med Villaägarnas Riksförbund. 
Medlemskap i den ena organisationen ger inte automatisk medlemskap i den andra. 
Medlemskap ansöks hos respektive organisation var för sig. Att vara medlem i Villaägarnas 
Riksförbund är inget krav. 

Badtomten 

Ägare till fastigheter inom det ursprungliga området (ej Lingonvägen – se kartan på 
hemsidan) betalar vid inträdandet i Törnskogens Villaägareförening även en andelskostnad 
(engångskostnad) om 50 kronor. För denna andel blir du delägare i föreningens egendomar – i 
detta fall en badtomt vid sjön Norrviken (se annan karta på hemsidan). Vid en försäljning av 
denna tomt erhåller endast de som erlagt andelen rätten att tillgodogöra sig del av intäkterna.  

Andelen inbetalas i samband med första årsavgiften. Det ordnas automatiskt av föreningens 
ekonomiansvarige genom att skifta 50 kr från första inbetalda medlemsavgiften – som därmed 
blir rabatterad till 150 kr – till insatsen. 

Till slut: Välkommen att gå med i områdets Facebook-grupp Törnskogens villanätverk. 
Du behöver inte vara medlem i föreningen; det krävs endast att du bor i närområdet.  

Återigen – välkommen till Törnskogen! 

Styrelsen för Törnskogens Villaägareförening  

http://www.tornskogen.se/
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