
Verksamhetsberättelse 2020 

 Södra Kopparmora 

 
 
Styrelsen har efter den senaste årsstämman haft följande sammansättning: 
 
Ordförande Jakob de Ron  
Vice Ordförande Robert Öberg (TF ordförande sedan maj)  
Sekreterare-Språkrör -IT Nathalie Forsberg 
Ledamot Max Danenbarger  
Kassör Christer Holmdahl 
Suppleant Hasse Gustavsson  
Suppleant Göran Olofsson (Flyttat och klev av Nov-20)  
Suppleant Joakim Salén 
Revisorer Tommy Vestergren, Sabina Plomin 
 
I Maj 2020 valde samfällighetens Ordförande Jakob de Ron att kliva av sitt uppdrag med omedelbar 
verkan. I och med detta så antog Robert Öberg rollen som (Tf) Ordförande och Hasse Gustavsson klev 
in som (Tf)ledamot för att fylla styrelsens alla rösträtter.  
 
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 samt dess andelstal och ägare.  

BRF Södra kopparmora är sedan hösten 2019 med i GA1 (våra vägar) på samma sätt som Småris varit 
sedan tidigare. Totalt är dem medlem med 6 fastigheter och har således 6 röster i frågor som rör våra 
vägar (GA1)  

Ska 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.  

 

 

 



Covid-19 

Året som gått har inneburit nya utmaningar pga. pandemin som snabbt bredde ut sig i världen. 
Styrelsen tvingades därför ta beslut om att skjuta fram årsstämman som vanligtvis skall ske enligt 
stadgarna i mars- april. Merparten av styrelsens möten under året har skett digitalt och vårens 
städdag kommer anpassas enligt folkhälsomyndighetens restriktioner.  

I området under året kända händelser.  

Vägarna                                                                                                                                                                   
Under våren gjorde PEAB om beläggningen av våra vägar som underkändes från arbetet som 
utfördes 2019 av deras underentreprenör. PEAB kom själva och utförde sitt antagande och gjorde ett 
mycket bra jobb.  

Bygget BRF Södrakopparmora/ Småris.      

Under våren 2020 så påbörjades inflyttningen av brf Södrakopparmora. Markarbete och inkoppling 
av el är inte färdigställt och styrelsen har under året inte fått någon återkoppling från byggherrarna 
som fortfarande representerar bostadsrättsföreningens styrelse till dess att bygget är färdigställt. 
Inkoppling av transformatorstationen som byggdes under 2020 blev driftsatt under våren 2021.  

Ny Entreprenör för vinterunderhåll.                                                                                                                 
Under 2020 upphandlades en ny entreprenör för i första hand vinterunderhållet av våra vägar. 
Vintern 2020-2021 vi har tecknat ett 1+2 avtal med CMMT. Vi har pågående vinterperiod att 
utvärdera vår nuvarande entreprenör CMMT. Gör vi inga förändringar sträcker sig avtalet till vintern 
2022-2023.  

MILEBA som vi tecknat avtal med förra säsongen ville avbryta avtalet pga. att våran kontaktperson på 
företaget inte skulle ha hand om detta område längre. Han tyckte det skulle vara bäst för oss att ingå 
ett nytt avtal med annan entreprenör och introducerade oss till CMMT. Vi fick en bra känsla och 
tecknade ett 1+2 kontrakt med CMMT.  

Förtydligande 1+2 kontrakt; att vi har denna vinter på oss att utvärdera sen förlängs kontraktet 
automatiskt i 2 år om vi inte väljer att avbryta kontraktet 3 månader innan kontraktet upprättades.      

Sommarunderhåll 

Inga avtal skrevs för sommarskötseln 2020. Detta pga. förhandlingen med Brf Södra kopparmora so 
tog mycket tid i anspråk. Avtal för 2021 kommer att upprättas.  

Vi kommer under 2021 skriva ett ordentligt avtal med entreprenören som kommer ansvara för 
sommarskötseln samt att det utförs i tid och enligt avtalet som upprättas så att det inte blir som 
sommaren 2020. 

 

 

 



Slyröjning - dikeskant underhåll samt trädfällning.                                                                                             
Sedan några år tillbaka 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 städdagar 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 där någon eller några fullständigt har 
missuppfattat vad man ska slänga där och inte.  

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. Styrelsen monterade i början av 2021 en 24h skylt samt en 
privatparkeringsskylt vid pendelparkeringen för att stävja olovlig parkering/ långtidsparkering av 
utomstående fordon.  

Gemensamma intressen Södra vs Norra Kopparmora               

Som vanligt hyrde vi en BajaMaja till badet, vilket uppskattas inte minst av barnfamiljer, tyvärr vart 
denna vandaliserad vid ett tillfälle. Och vi fick dela på en liten kostnad om ca 2500 kronor vardera 
med Norra. 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. I 
år så har vi också haft ovanligt mycket badgäster när dom flesta haft ”Hemester” i dessa Corona tider 
vilket gjort att det har slitits lite mer än vanligt. 

Ekonomi                                                                                                                                                       
Föreningen har i dagsläget inte någon släpande avgift för året 2020,  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 
 

Ledamöter som lämnar / har lämnat styrelsen och ska ersättas: 

Jakob de Ron (Ledamot) 

Christer Holmdal (Ledamot) 

Göran Olofsson (Suppleant) 

 

Christer hade stått för omval om han inte hade lämnat. Här behöver en gå in som ersättare och 
väljas på två år. 

Jakob hade även han stått för omval 

Göran var suppleant. Suppleanterna väljs alla på ett år åt gången. 

 

Följande ledamöter har 1 års mandattid kvar: 

Nathalie Forsberg 

Robert Öberg (har trätt in i ordföranderollen efter Joppe) 

 

Kvarvarande ledamöter som står för omval 

Max Danenbarger 

 

Styrelsen har under 2020 haft 8st egna protokollförda möten, en extrastämma samt ett flertal 
mailväxlingar och informella möten med Norra Kopparmora.  

 

 

 

 



 

Robert Öberg, Tf Ordförande   Hasse Gustavsson, Suppleant         

 

Nathalie Forsberg, Sekreterare-IT   Jocke Salen, Suppleant         

       

Christer Holmdahl, Kassör     

 

Max Danenbarger Ledamot  

 

 

                                                                                   

Värmdö – S:a Kopparmora 2021-03-05 / Robert Öberg Ordförande. 


