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Samtidigt som vintern smälter undan och ger plats 

för ljuset och värmen välkomnar vi alla boende till ett 

nytt verksamhetsår i samfälligheten! 

fter årsmötet den 21 
mars konstituerade 
sig styrelsen enligt 

kolumnen till höger. Nu är 
vi i full gång med att följa 
upp årsmötets frågor och 
beslut.
Arbetsfokus ligger på 
upprustning och underhåll av 
vägar och 
gemensamhetsområden och 
parallellt ska ske en utveckling 
av hemsida och föreningens 
kommunikationskanaler.

Underhållsplanen                                              
En arbetsgrupp som kommer att 
ta fram underlag och anbud är 
tillsatt. I processen tillfrågas 
sakkunniga och föreningens 
medlemmar kommer att kunna 
lämna respons och replikera på 
förslag. Enligt beslut fattat på 

stämman inleds arbetet med 
Angöringsvägen.

Hemsidan                                               
Vi strävar efter en levande 
hemsida. En första målsättning 
är att lägga till ytterligare flikar 
varav en kommer att innehålla 
Frequently Asked Questions 
(FAQ) med svar.

SKIF (eller motsvarande)          
Det finns ett stort intresse bland 
våra boende att återupprätta 
intresseföreningen SKIF (Södra 
Kopparmoras Intresseförening) 
eller liknande för 
sammanhållning och festligheter. 
Styrelsen sällar sig till gruppen 
som ställer sig positiv till detta. 

För att få till stånd ett första 
möte kring detta föreslår vi att 
boende som är intresserade av 
att ingå i sådan arbetsgrupp

var god vänd 

 

 

 

 

 

  

lite av vad som händer just nu...
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lägger bifogad intresseanmälan i 
brevlådan på Angöringsvägen 17. 
Nina Larsson Goltz 
sammankallar till en första träff. 
Det fortlöpande arbetet i 
gruppen kan sedan fortgå med 
eller utan styrelserepresentation.

Röjdag med sociala 
aktiviteter
På dagordningen står planering 
av röjdag någon dag i slutet av 
maj - början på juni. I år satsar vi 
på aktiviteter som alla kan vara 
med på; arbete med 
gemensamhetsområdena, 
lunchmingel och barnpassning 
med skojiga lekar och kanske en 
grillsammankomst på kvällen? 
Passa på att träffa Era grannar i 
trevligt samarbete och samtidigt 
spara sköna slantar för 
samfällighetsföreningen! Kom 
hellre någon timme eller två än 
inte alls! Inbjudan kommer 

framöver samt anslås på hemsida 
och vid infarten till området.

Nästa informationsblad
Informationsblad likt detta 
kommer framöver att återfinnas 
på hemsidan. Önskar ert 
hushåll ha dessa i 
pappersform i brevlådan går 
det bra att anmäla sig till 
ordförande Göte Davidsson 
på telefonnummer 0708-95 
20 50!

Med hopp om varma och soliga 

vårdagar!

Styrelsen

Ibland vill vi ha nära till 

sak- och yrkeskunniga. 

Kompetensen i vårt område 

är hög inom olika 

branscher! Anmäl Ditt 

företag till föreningen 

Värmdö Företagarförening 

eller till Magneberg 

Företagsby så hittar vi 

varandra lättare!

Till nästa år har vi kanske möjlighet 
att bjuda till eget 
Valborgsmässofirande - hoppas vi 
möts vid annan närbelägen eld i år!

egen företagare i 
området?
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