
Verksamhetsberättelse gällande S:a Kopparmora Året 2019.  

Styrelsen har efter den senaste årsstämman haft följande sammansättning: 
Ordförande Anders Ewerlöf 
Vice Ordförande Jakob de Ron 
Sekreterare-Språkrör -IT Nathalie Forsberg 
Ledamot Max Danenbarger  
Kassör Christer Holmdahl 
Suppleant Robert Öberg 
Suppleant Hans Gustavsson  
Suppleant Göran Olofsson  
Revisorer Tommy Vestergren, Sabina Plomin 
 
Under sommaren valde tråkigt nog Ordförande Anders Ewerlöf att kliva av sitt uppdrag, iochmed 
detta så antog Jakob de Ron rollen som Ordförande och Robert Öberg klev in som ledamot. 
 
Som brukligt startar Verksamhetsberättelsen med vad som ingår i styrelsens uppdrag.  

Styrelsen ska förvalta Södra Kopparmora Samfällighetsförening som består av GA1, GA2 och GA3 
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 
Lantmäteriförrättning.  

 

 

 

 

 

 

 

 



I området under året kända händelser.  

Vägarna                                                                                                                                                                   
Under våren lät vi PEAB inventera våra vägar och de inkom med en fördelaktig offert på att låta 
åtgärda stora delar av vårt vägnät, då offerten var fördelaktig så valde styrelsen att anta denna, trots 
att den totala anbudssumman var något högre än vad vi tidigare beslutat om, men med detta förslag 
skulle vi inte behöva åtgärda vägarna på ett antal år- tyvärr så utfördes arbetet dels innan 
överenskommen tid och dels på ett i våra ögon sett undermåligt sätt, dessutom var det fakturerade 
beloppet avsevärt högre än vad som offererats. Styrelsen bestred givetvis deras faktura och lät utföra 
en grundlig besiktning av vägarna tillsammans med representant från PEAB, PEAB erkände slutligen 
att arbetet inte kunde anses vara väl utfört och krediterade fakturan i sin helhet.  Då vägarna 
fortfarande inte är i acceptabelt skick , måste en ny upphandling gällande åtgärder utföras.  

 

Bygget av en BRF på Småris.                                                                                                                                 
Under våren såg många av oss att bygget på Småris åter satte fart, och ganska snart framkom det att 
det nya bostadsområdet skulle bli påtagligt större än vad som tidigare framkommit, det fanns 
dessutom en ny ägare av projektet, detta ledde till en hel del frågor och oro från många boende. 
Styrelsen fick efter ett tag kontakt med de nya ägarna och en dialog kunde inledas, det fanns många 
frågetecken och ibland en del missförstånd som vi i slutändan ändå kunde reda ut och en konstruktiv 
dialog har sedan dess förts. 

En stor fråga var huruvida den nya BRF:en skulle ingå i Samfälligheten (och isåfall på vilka villkor), 
eller om vi kunde teckna någon form av nyttjanderättsavtal gällande våra vägar. Frågan var av den 
karaktären att Styrelsen INTE ansåg sig ha mandat att fatta detta beslut själva och valde därför att 
kalla till en extrastämma för att låta medlemmarna i Samfälligheten besluta detta.  Det visade sig att 
ett enormt intresse fanns och extrastämman måste ha varit en av de mest välbesökta stämmorna i 
Södra Kopparmoras historia. Med en överväldigande majoritet beslöts det att vi skulle teckna ett 
nyttjanderättsavtal med BRF:en och att Styrelsen därmed hade mandat att gå vidare i frågan. Efter 
extrastämman inkom dock uppgifter om att en Lantmäteriförrättning gjorts utan Styrelsens vetskap 
och medgivande, detta överklagades givetvis men tyvärr avslogs denna överklagan och vi kan 
konstatera att den nya BRF:en ingår i GA1 (dvs våra vägar), Styrelsen var dock inte nöjd med detta 
utan valde att försöka förhandla fram ett tilläggsavtal för BRF:en.  Ett sådant avtal kunde efter många 
och långa förhandlingar tecknas med styrelsen för BRF:en. I korthet betyder tilläggsavtalet att BRF:en 
betalar 12 årsavgifter istället för 6 st. 

Många minns säkert hur vi tvingades till ett strömavbrott då bygget tyvärr missat att de luftburna 
elledningar som löpte längs Angöringsvägen var strömförande och var alldeles för nära bygget, även 
här var Styrelsen i högsta grad involverad och hade en löpande kontakt med kommunen, byggarna, 
elsäkerhetsverket och arbetsmiljöverket.  Till bygget behövs en ny nätstation för att klara 
elleveransen, och Vattenfall lät presentera ett antal olika placeringar av nätstationen. Styrelsen ansåg 
inte att de tänkta placeringarna var optimala och då beslut av denna karaktär inte är reversibla beslöt 
styrelsen att detta var en fråga att besluta om på årsmötet.  

 



Under hösten lät byggarna fälla ett antal träd på Samfällighetens mark vid infarten till Smårisvägen, 
då detta gjordes helt utan godkännande från Styrelsen och byggarna ansåg sig ha rätt att agera på 
det sätt så lät vi polisanmäla händelsen, mest för att markera att det beteendet inte var acceptabelt, 
polisanmälan las tyvärr ner rätt omgående trots att bevisläget var ganska gott. 

I samband med att det skulle dras fram Vatten och Avlopp till BRF:en gjordes en del ingrepp på 
ängen, diket samt infarten till Smårisvägen vilket ska vara återställt och vi får ha ett extra öga på 
detta nu till våren. 

Ny Entreprenör för vinterunderhåll.                                                                                                                 
Under 2018 upphandlades en ny Entreprenör för i första hand vinterunderhållet av våra vägar. 
Vintern 2018-2019 var på många sätt en kärv vinter med ömsom kyla och ömsom tö och regn, 
entreprenören fick slita med sandning och plogning…på det hela taget fungerade det bra, 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. Dock inkom en del klagomål, och Styrelsen såg att det fanns en del brister i utförandet, 
något vi bedömde mycket handlade om att de var en ny entreprenör som behövde en inkörsperiod 
för att lära känna området. Att entreprenören i större omfattning behövde använda större maskiner 
var också uppenbart. Efter säsongen hade vi en avstämning med entreprenören och framförde våra 
funderingar.  Tyvärr lät entreprenören meddela att de inte var intresserad av att fortsätta uppdraget. 
En ny upphandling fick då utföras och under hösten kunde ett nytt entreprenörsavtal tecknas med 
MILEBA och vår förhoppning är att det samarbetet ska bli både bra och långvarigt. 

Slyröjning - dikeskant underhåll samt trädfällning.                                                                                             
Sedan några år tillbaks har Styrelsen utsett en ledamot som förutom ledamotposten även skall verka 
som ansvarig och sammankallande av de städdagar som faktiskt är nödvändiga för att både diken, 
dräneringskanaler, vägkanter och sly hålls efter och är i gott och fungerande skick. Vi kan konstatera 
att denna tillsättning har varit mycket framgångsrik. Uppslutningen på städ- och röjdagar är väldigt 
god, och vi får mycket gjort samtidigt som vi har det väldigt trevligt i grannars samvaro. Vi ska 
framöver försöka att även ge oss boende möjligheten att få hjälp med bortforsling av lite större 
rismängder i samband med dessa dagar.  

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.  

Hemsidan                                                                                                                                                            
Hemsidan är Styrelsens officiella informationskanal, här finner ni snabb och uppdaterad information 
om allt möjligt som händer i området, inte minst har vi snabbt kunnat få ut information om vad som 
händer på och kring bygget.  Informationen har varit uppskattad, och Nathalie som sköter hemsidan 
har fått mycket positiva omdömen, och vi ska alla komma ihåg att Nathalie, liksom resten av 
Styrelsen, sköter allt på sin fritid. Vår förhoppning är att hemsidan även kommande år ska kunna 
hållas så uppdaterad som den varit detta år. 

 



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 närstående som 
nyttjar våra gästparkeringar på ett sätt som det inte var tänkt från början. Vi har också konstaterat 
att det på sina ställen står gamla bilar, släpvagnar, båttrailers etc parkerade utanför men i direkt 
anslutning till boendes tomter, man har så att säga lagt beslag på en del av samfällighetens mark för 
att ”långtidsparkera” sina gamla fordon..detta är givetvis inte acceptabelt och vi uppmanar till 
bättring.  

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 Kopparmora 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. Under 2019 
inkom Norra inte med önskemål om vare sig frivilliga krafter eller ekonomiskt bidrag. Vid badet 
rustades bryggorna upp och ny badflotte med trampolin införskaffades. Som vanligt hyrde vi en 
BajaMaja till badet , vilket uppskattas inte minst av barnfamiljer. Tackelvägen som går från 
Saltarövägen underhålls gemensamt med Norra Kopparmora och under året har det förts 
diskussioner om när vi ska låta lägga om vägen med ny toppbeläggning. 

Ekonomi.                                                                                                                                                              
Föreningen har i dagsläget inte någon släpande avgift för året 2019,  tyvärr var det under året ett 
flertal medlemmar som av olika anledningar valde att inte betala sin årsavgift i tid, detta leder till 
merarbete för i första hand vår kassör med påminnelser etc..vi vill därför med kraft trycka på vikten 
av att betala sin årsavgift i tid, framöver kommer vi att låta obetalda avgifter direkt gå till inkasso. Har 
man av olika anledningar svårt att betala avgiften i sin helhet bör man kontakta Styrelsen för att 
slippa inkassokrav. Ekonomin är fortsatt stark, sund och välbalanserad.  

Vatten och Avlopp.                                                                                                                                    
Kommunens hanteringsplan vad det gäller avloppet och då främst sträckningen 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. Vägen slutfördes under våren 2019 och blev ett väldigt trevligt promenadstråk. Problemen 
med avloppen i området har tyvärr fortsatt och kommunen jobbar med olika lösningar för att 
säkerställa att våra avlopp även i framtiden ska fungera tillfredsställande. Styrelsen bevakar hur detta 
framskrider och försöker ha koll på hur ofta avloppen spolas av Miljövision och övriga åtgärder. 

 

 



Kommande Mandatperiod                                                                                                                             
Valberedningen har haft önskemål om att omperiodisera sittande Styrelse, idag sitter merparten på 
samma mandatperioder dvs mandatperioderna upphör samtidigt, det kan innebära att i stort sett 
hela Styrelsen skulle kunna försvinna samtidigt, detta ser man som en risk och man vill därför försöka 
”fördela om” mandatperioderna.  

Detta innebär att en Ordförande ska väljas in på nytt liksom en av ledamöterna. 

Sittande styrelsemedlemmar vars förordnande i år går ut är:                                                               
Ordförande Jakob de Ron                                                                                                                                             
Ledamot Nathalie Forsberg   

Styrelsen har under 2019 haft 8st egna protokollförda möten, en extrastämma samt ett flertal 
mailväxlingar och informella möten med Norra Kopparmora.  

Många timmar har lagts på telefon, mail och möten med PEAB, Sekvoja Fastigheter, Lantmäteriet, 
Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Skogsvårdsstyrelsen samt Värmdö Kommun. 
Arbetsbelastningen under verksamhetsåret har varit hög, bitvis kanske alltför hög, men samtidigt har 
det varit givande och framförallt nödvändigt för att kunna tillvarata Samfällighetens intressen. Extra 
roligt har varit att vi sett och hört ett stort engagemang från många av områdets medlemmar. 

Vår förhoppning är att 2020 ska bli lugnare, och att vi ska kunna återgå till en mer normal 
arbetsinsats för styrelsearbetet. 

 

Jakob de Ron, Ordförande    Robert Öberg, Ledamot  

 

Nathalie Forsberg, Sekreterare-IT   Hans Gustavsson, Suppleant         

       

Christer Holmdahl, Kassör    Göran Olofsson Suppleant  

 

Max Danenbarger Ledamot  

 

 

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 2020-03-05 /Jakob de Ron Ordförande. 


