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Vårstädning den 31 Maj 
 
På årsmötet som hölls i april beslutades att vi skulle skapa ett nytt och bättre sätt för att hålla 
rent och snyggt i vårt område. Röjdagar som tidigare har hållits skall enligt förslaget flyttas 
upp i området och omfatta din lokala väg.  
 
Vi har beslutat att Vårstädningen skall ske söndagen den 31 maj. 
 
Det finns en del gemensamma ytor som behöver ses över och därför samlas vi som vanligt 
utanför dagis kl 09.00 för utdelning av arbetsuppgifter i området. Därefter vårstädar var och 
en på sin egen gata. 
 
Inför detta möte ber jag alla att se över hur det ser ut på sin egen tomt och framförallt intill 
vägkanten. Vägarna är som bekant Samfällighetens och vår gemensamma mark. Diken skall 
vara rensade och träd eller buskar får inte hänga ut över vägen. Rensning av diken samt  
tuktning av buskar och träd sköter fastighetsägaren själv. Men har tex ett träd vuxit ut över 
vägen så kan man få hjälp med detta under vårstädningen. Därför är det extra viktigt att du 
anmäler tex ett vildvuxet träd så hjälps vi åt att ta bort grenar mm som hänger ut över vägen. 
 
Om du känner till något annat som vi skulle kunna behöva ta hand om under vårstädningen 
på våra gemensamma ytor så är det jättebra om du kan anmäla även detta. 
 
VÄGFOGDAR SÖKES 
 
Ett av förslagen var att engagera en ”vägfogde” för varje väg och på det sättet få en mer 
lokal anknytning till vad som behöver göras. 
 
För att få detta att fungera krävs det ett visst engagemang från dig och dina grannar. 
Vi söker en person som kan vara sammankallande för sin egen väg och samtidigt hålla 
styrelsen och mig informerade om vad som behöver göras. 
 
Har jag räknat rätt så behöver vi ca 12 personer runt om i området som vill ställa upp som 
vägfogde. Den enda betalningen vi kan erbjuda är att vi behåller vårt område snyggt och 
städat. 
 
Fyll i talongen om du är intresserad och lämna till mig personligen eller i min brevlåda på 
Tampvägen 6. Du kan även maila till styrelsen@sodrakopparmora.com 
 
Lämna din anmälan senast den 31 maj 
 
Johan Hansson 
Vice Ordförande Södra Kopparmora Samfällighetsförening 
Tampvägen 6 
Tel 070-6375743 
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Jag är intresserad att ställa upp som Vägfogde för min väg! 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Namn  
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adress 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Telefon / Mail 


