SÖDRA KOPPARMORA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Södra Kopparmora i oktober 2015

NU ÄR DET DAGS FÖR HÖSTSTÄDNING
Som vi tidigare meddelat så kommer röjdagarna numera att som tidigare meddelats flyttas
upp i området och omfatta din lokala väg.
Tanken är att vi har en vår- och en höststädning där uppdraget för de olika väglagen skall
vara att se till att t.ex. träd inte hänger över vägen eller att diken skall hållas i skick så att det
inte uppstår stopp, eller att snöröjning skall kunna genomföras på ett smidigt sätt.
Dessutom kommer vi inom kort att få delar av vägarna omlagda med oljegrus vilket innebär
att träd som hänger ut över vägen inte får förekomma.
Enklaste sättet att bidra är att se till att det ser bra ut vid din egen fastighet och intilliggande
gemensamma ytor.
Föreningens ansvar är att hålla vägrenen och diket fritt från buskar och träd, samtidigt är det
fastighetsägarens ansvar att träd eller buskar som växer på andra sidan av diket inte hindrar
eller är i vägen.
Om du som fastighetsägare inte själv har möjlighet att ta bort de träd som hänger över vägen
måste du inom kort meddela mig eller styrelsen så tar vi bort dessa tillsammans i samband
med Höststädningen – i vissa fall mot en kostnad.

Observera att du inte får ta bort träd som står nära elledningen utan att först
kontakta Vattenfall. De vill att du kontaktar dem innan så att de kan vara med
och bevaka att elledningen inte kommer till skada. Bokning av detta sker via
Vattenfalls hemsida.
Håll utkik på hemsidan – där kommer vi att skicka ut kallelse om några insatser utöver detta
behövs. Då vill vi att alla som har möjlighet hjälper till för att det skall gå så snabbt och
smidigt som möjligt.
Denna gång träffas vi lördagen den 24 oktober kl 10.00 mitt i området vid
brevlådan/busshållplatsen vid hörnan Södra Kopparmoravägen och Halvslagsvägen.
Vi skall bl.a. rensa lite träd och buskar på våra allmänna ytor. Vi kommer att fälla en del
mindre träd. Eventuell ved fördelas mellan de som arbetar.
Vår gemensamma målsättning borde väl vara att området skall se rent och snyggt ut både
för oss som bor här och de som besöker oss!
Vi söker fortfarande 4 vägfogdar för Klysvägen, Jollevägen, Kanotvägen samt början på
Södra Kopparmoravägen / Angöringsvägen !
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