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Som brukligt startar Verksamhetsberättelsen med vad som ingår i styrelsens uppdrag.  
 
Styrelsen ska förvalta Södra Kopparmora Samfällighetsförening som består av G1, G2 
och G3 samt förvalta samfällighetens tillgångar och att föra redovisning över 
räkenskaperna.  
 
Upprätthålla förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare. Årligen 
till stämman inkomma med förvaltningsberättelse över verksamheten och ekonomin. 
Samt i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens 
angelägenheter.  
 
Detta innebär att styrelsen endast har mandat och skall arbeta med de frågor som rör 
våra gemensamhetsanläggningar och det som beslutas på årsstämman.  
På årsstämman fattar vi gemensamt beslut om vår budget vilken sedan styr 
verksamheten till nästkommande årsstämma.  
 
Styrelsen har inte mandat att på egen hand bedriva eller att framta eget 
förändringsarbete utöver det som beslutas på årsstämman. För att särskilda beslut ska 
kunna fattas krävs att frågan tillställs medlemmarna genom motion eller som styrelsens 
förslag. Dessa ska vara tillgängliga i samband med kallelsen till stämman. Inom ramen 
för vår samfällighetsförening skall vi endast sköta vägar och grönområden, detta är 
fastlagt i vår Lantmäteri-förrättning.  
 
 
 
 
 
 



I området under året kända händelser. 
 
Det finns vägavsnitt i området som till våren – sommaren 2019 bör åtgärdas. Vad som 
är utan tvivel känt så här i slutet av februari och i skrivande stund är första kurvan in i 
området och sedan raksträckan fram mot dagiset. Vidare så bör den inre delen av 
nästkommande högerkurva vid delningen till Angöringsvägen höjas och kantjusteras. 
Kättingvägen är också ett avsnitt som bör ses över. Det finns garanterat flera avsnitt och 
med säkerhet även någon vändplan eller två som också behöver justeras till. En 
inventering i samråd med f: d MASAB kommer att göras så fort temperaturen i marken 
har kommit upp på plussidan så vi utvärdera eventuella köld och frysskador. 
 
Vad händer på ängen vid Småris Gård? 
Styrelsen har fått frågor ifrån boende i området vad som händer och även om det 
kommer att hända något där.   
I samband med att Lantmäteriverket inkom med ett förfrågningsunderlag till 
Samfälligheten så framkom det att alla nödvändiga bygglov och tillstånd för att kunna 
göra en ny och kompletterande förrättning med ett utökat andelstal nu är klara och att 
projektet troligtvis kommer igång till våren och då med en ny byggherre. 
 
Det är för övrigt just denna frågeställning som har varit underlag för att vi inte tidigare 
har lagt både tid och pengar på vägavsnittet mellan Saltarövägen och Småris. Styrelsen 
har inte funnit anledning till att åtgärda ett visst vägavsnitt där man på förhand har fått 
information om att det kommer försiggå en hel del tung byggtrafik på sagda sträcka. 
Däremot så har det utförts både höjdmätning och dokumentation om vägens skick före 
denna byggstart för att eliminera eventuella kostnads diskussioner i efterhand.  
 
Ny Entreprenör för vinterunderhåll. 
Styrelsen har sedan förra årsmötet upphandlat en ny Entreprenör för i första hand 
vinterunderhållet av våra vägar. Tanken är att lite längre fram i vår göra en 
sammanställning och utvärdering hur det har fungerat under perioden. Beroende på 
utfallet av detta så är tanken att även ta in priser på sommarunderhållet. Alltså klippning, 
sly och dikesrensning och sandsopning. I denna utvärdering så bör man ta hänsyn till att 
det alltid och då oavsett entreprenör finns inkörningsproblem och frågeställningar. Hur 
ser trafiken ut? ska hela vägbanan sandas? ska man använda sand eller saltinblandad 
kross osv. 
Men ur ett objektivt och neutralt seende så verkar det på det stora hela gått bra. Så här 
långt i alla fall. Vi har hållit bredden på vägarna, det har varit plogat och sandat tidigt på 
morgonen och detta trots ett mycket varierat väderläge, ymnigt snöfall som har övergått i 
ösregn för att sedan frysa ihop i tiotalet minusgrader. Sedan så ska vi inte glömma bort 
anledningen till att styrelsen gjorde denna upphandling. För det fanns en sådan.        
 
 
 
 
 



Slyröjning - dikeskant underhåll samt trädfällning.  
 
I samband med den förra Årsstämman så utsåg Styrelsen en ledamot som förutom 
ledamotposten även skall verka som ansvarig och sammankallande av de städdagar 
som faktiskt är nödvändiga för att både diken, dräneringskanaler, vägkants sly hålls efter 
och är i gott och fungerande skick. Så här med ett år i backspegeln så kan vi konstatera 
att denna tillsättning har varit mycket framgångsrik. Det var många år sedan vi hade en 
sådan uppslutning och det var nog inte bara den goda varmkorvens förtjänst. 
 
Vi ska framöver försöka att även ge oss boende möjligheten att få hjälp med bortforsling 
av lite större rismängder i samband med dessa dagar. Önskemålet ifrån entreprenören 
kommer även fortsättningsvis att vara att man samlar ihop det i lite större högar samt att 
man försöker lägga riset med stammarna åt samma håll. 
 
Återvinningscentralen. 
 
Glädjande för oss alla boende i området så verkar det som att den positiva trenden i hur 
man hanterar denna anläggning står sig. Det finns några få riktiga bottennapp där någon 
eller några fullständigt har missuppfattat vad man ska slänga där och inte. Så 
sammanfattningsvis så kan man väl konstatera att. Ingen regel utan undantag.   
 
Övergivna fordon och skrotbilar. 
  
Detta tidigare irriterande inslag med uppställning av allehanda bilar och husvagnar 
verkar just nu i alla fall inte vara något större problem. Det finns fortfarande boende eller 
till dessa nära stående som nyttjar våra gästparkeringar på ett sätt som det inte var tänkt 
från början. Så med lite gemensamt tänk och engagemang så blir det nog bra. 
 
  
Gemensamma intressen Södra vs Norra Kopparmora 
 
Styrelsen tog under föregående period beslut att lyfta ur arrangemanget gällande det 
gemensamma Midsommarfirandet ur det som i övrigt handlar om skötsel av grönytor 
och badplatsen. Anledningen till detta beslut var främst att Norra valde en lösning där 
man anlitade en mer professionell arrangör för detta och då till en kostnad som vi inte på 
något sätt kunde försvara eller motivera inför vad vår förrättningsbeskrivning tillåter. 
 
Men det är fortfarande styrelsens förhoppning att det framtida anordnandet av denna 
tillställning ska kunna drivas på det sättet som det var tänkt från början. Exempelvis via 
någon form av festkommitté eller intresseförening. Styrelsen har ett stämmobeslut som 
berättigar oss till att kunna utbetala de tidigare fastslagna 5000 kr under förutsättning att 
det nya framlagda upplägget är seriöst och har förutsättning att lyckats.    
 
 
 



Ekonomi.  
 
Föreningen har i dagsläget inte någon släpande avgift för året 2018. Ekonomin är 
fortsatt stark, sund och välbalanserad. Året 2017 till 2018 milda vintrar har gjort att vi har 
kunnat spara en hel del pengar som annars hade gott till vinterunderhåll. Detta kommer 
nog tyvärr att ändras något under detta pågående år men vi inte har varit drabbade av 
några större kostsamma projekt i övrigt så det bör inte vara några problem. 
 
Men som styrelsen tidigare har framfört så kommer vi framöver att behöva lägga en hel 
del pengar på allmänt vägunderhåll framöver då området börjar bli lite till åren kommet 
och vägarna och diken likaså. Som tidigare nämnts så har Styrelsen föravsikt att under 
våren inventera vägavsnitt och dikesområden för att på så sett förvissa oss om det 
föreligger behov av extra åtgärder utöver den tidigare fastslagna underhållsplanen. 
 
 
Vatten och Avlopp. 
 
Kommunens hanteringsplan vad det gäller avloppet och då främst stäckningen vid den 
så kallade Dagisängen – Fotbollsplanen är fortfarande ett pågående projekt.  
Kommunen har anlagt ett vägavsnitt ut och kanske även förbi den spolbrunn som ligger 
mellan Dagiset och stora diket för att på så sätt kunna åtgärda den sättning/sjunkning 
som där har skett och med den försämrad avrinning som följd. 
 
Slutförandedatum för detta är i skrivande stund inte känt och informationen ifrån berörda 
parter på Värmdö kommun är knapphändig. Men vi hoppas att det ska ske under våren 
2019 då man enligt uppgift ska vara färdig med utbyggnaden av Älvsby Ind.Område.  
 
2019 – Valår 
 
I år så är det ny och eller omval för en stor del av den sittande styrelsen. Att detta 
sammanfaller med att vi i dagsläget faktiskt inte någon fungerande valberedning måste 
anses som beklagligt. 
Men tyvärr är det så det ser ut. Vi har trots upprepande förfrågningar både via 
föreningens hemsida och vissa sociala plattformar inte lycktas engagera några boende 
eller övriga medlemmar för detta uppdrag. 
Förhoppningsvis så finner vi en lösning på detta innan årsmötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sittande styrelsemedlemmar vars förordnande i år går ut är: 
 
Anders Ewerlöf,         Ordförande 
Jakob de Ron,            Vice Ordförande 
Christer Holmdahl      Kassör  
Roger Färninger         Suppleant 
Sven Persson             Suppleant 
 
 
 
 
 
Styrelsen har under 2018 haft 5st egna protokollförda möten och två externa samt ett 
flertal mailväxlingar med Norra Kopparmora. 
 
 
Anders Ewerlöf, Ordförande                                 Jakob de Ron, vice Ordförande 
 
 
 
Mats Nilsson, Ledamot,                                         Nathalie Forsberg, Sekreterare-IT 
 
 
 
Roger Färninger    Suppleant                                   Christer Holmdahl,  Kassör   
 
Hans Gustavsson Suppleant                                   Sven Persson Suppleant.  
 
 
 
 
 
Så med detta sagt och skrivet så vill jag tacka er boende i området för förtroendet och 
ställer härmed min plats till kvarsittandes styrelses förfogande.     
 
 
Värmdö – S:a Kopparmora 2019-03-05 
 
/Anders Ewerlöf   Ordförande.   


