
Verksamhetsberättelse gällande S:a Kopparmora Året 2021.  

Styrelsen har efter den senaste årsstämman haft följande sammansättning:  

Ordförande: Robert Öberg 
Vice Ordförande: Max Danenbarger   
Sekreterare-Språkrör -IT: Nathalie Forsberg  

Ledamot: Anders Lundh 
Kassör: Per Bäckman 
Suppleant Johan Malmström  
Suppleant Niklas Lennartsson 
Revisorer Tommy Vestergren, Sabina Plomin  

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 föra redovisning över räkenskaperna. Vidare ska 
styrelsen upprätthålla förteckning över delägande fastigheter samt dess andelstal och ägare.  

BRF Södra Kopparmora air sedan hösten 2019 med i GA1 (vara vägar) på samma sätt som Småris varit 
sedan tidigare. Totalt air de medlem med sex fastigheter och har således sex röster i frågor som rör 
våra vägar (GA1).  

Styrelsen 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 ska 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 årsstämman. Inom 
ramen för vår samfällighetsförening ska vi endast sköta vägar och grönområden, detta air 
konstituerat i vår Lantmäteriförrättning.  

Covid-19  

Året som gått har inneburit fortsatta nya utmaningar pga. pandemin som snabbt bredde ut sig i 
världen. Styrelsen tvingades därför ta beslut om att skjuta fram årsstämman till september 2021 som 
vanligtvis ska ske enligt stadgarna i mars-april. Merparten av styrelsens möten under året har skett 
digitalt.  

 

 
 
 



I området under året kända händelser.  

Vägarna  

Under året som gått har vi satt upp en del nya skyltar, bytt speglar, lagat ett antal potthål 
samt kärlsprickor som uppkommit efter vintern. Vi har belagt ny grusväg som löper in mot 
rishögen. 
Trafikverket utförde en årlig besiktning som ligger till grund för vägbidraget. De påtalade 
möjligheten till att söka särskilt bidrag vid mer omfattade åtgärder. Vi fick anmärkningar på 
följande punkter.  

• Fastighetsägare har inte lagt ner rännor i sin nybelagda uppfart så att vattnet leds ut i 
diket. Detta rinner nu ut på föreningen väg och kan skapa problem.  

• Det finns en del sprickor, krackeleringar och hål i beläggningen som air i behov av 
åtgärd.  

• Uppmaning att säkerställa så att fastighetsägare inte tar vägområde i anspråk för att 
göra parkeringsplatser och flera infarter eller utvidga tomten.  

• Bevaka så att häckar eller staket inte kommer för nära vägområdet.  

Bygget BRF Södra Kopparmora/Småris.  

Etapp 2, som omfattas av totalt sex stycken parhus, söktes i två olika förhandsbesked. Det första 
hann styrelsen inte yttra sig kring utan överklagades sedermera av samfällighetens advokat Anders 
Uhnér. Det andra yttrandet hanterades av samfällighetens advokat, där det påtalades att avloppet i 
området air kraftigt undermåligt och underdimensionerat. Detta har lett till att kommunen avslagit 
båda förhandsbeskeden. Samfällighetens överklagan som avser förhandsbeskedet vi inte hann yttra 
oss kring ligger fortfarande som ett ärende hos Mark- och Miljödomstolen. Kommunen har 
kommunicerat att inga nya fastigheter får kopplas in på avloppsnätet pga. en ökad risk för problem 
kopplade till för liten kapacitet och övrigt underhållsbehov.  

Ny entreprenör för vinterunderhåll.  

Kaarles Schakt AB air vår nya entreprenör för i år 2021/2022, ett väletablerad lokalt företag som har 
många år i branschen och en ordentlig maskinpark. 
Tillsammans med Norra Kopparmora avser vi ett långt samarbete med entreprenören. 
Styrelsens uppfattning är att entreprenören har utfört arbetet mycket väl under perioden.  

Sommarunderhåll  
Sommarunderhållet i år blev inte som vi planerat och önskat. Planen var att hitta en entreprenör som 
skulle ha ett totalansvar för sommarskötseln, vilket vi tyvärr inte lyckades med. 
Förhandling om avtalsskrivning pågår för 2022 års säsong och framåt.  

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. Tyvärr har pandemin 
satt stopp för vår ambition om hur städdagarna ska se ut men hoppas kunna återinföra detta under 
våren/hösten 2022.  



Återvinningsstationen 
Glädjande för oss alla boende i området så verkar det som att den positiva trenden i hur man 
hanterar denna station står sig. Tyvärr finns det dock några få där det råder fullständig 
missuppfattning vad som ska kastas eller inte på återvinningsstationen.  

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 på Småris. Informationen har varit uppskattad, och vår sekreterare 
Nathalie, som även sköter hemsidan, har fått mycket positiva omdömen, och vi ska alla komma ihåg 
att Nathalie, liksom resten av styrelsen, hanterar allt styrelsearbete 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.  

Vi vill upplysa om att det är förbjudet att parkera bilar i områdets vägdiken samt använda 
föreningens mark som uppställningsplats för fordon av olika slag. Detta är ett problem som styrelsen 
försöker förebygga kontinuerligt. Styrelsen kommer att presentera ett förslag på åtgärdsplan inför 
årsstämman. Vi vill påtala att detta problem enbart gäller ett fåtal boende/fastigheter.  

Gemensamma intressen Södra vs Norra Kopparmora  

Som vanligt hyrde vi en ”BajaMaja” till badet, vilket uppskattas inte minst av barnfamiljer.  

Vi har kommit överens med Norra om att upprätta en underhållsplan samt förvaltningsplan för vårt 
gemensamma område GA3. Detta för en förbättrad struktur och planering.  

Ny beläggning på Tackelvägen ligger som en punkt i underhållsplanen. Offerter är begärda från ett 
antal potentiella leverantörer.  

Ekonomi  

Föreningen har i dagsläget inte någon släpande avgift för året 2021, tyvärr var det under året ett 
flertal medlemmar som av olika anledningar valde att inte betala sin årsavgift i tid som i sin tur ledde  
till merarbete för i första hand vår kassör med påminnelser etc. Vi vill därför med kraft påtala vikten 
av att betala årsavgiften 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 ängen längs med 
bollplanen, är fortfarande ett pågående projekt. Vägen slutfördes under våren 2019 och blev ett 
väldigt trevligt promenadstråk. Styrelsen har fortfarande en dialog med kommunen om att förlänga 
vägen med hopp om att de kan vara med och bidra ekonomiskt.  

Problemen med avloppen i området har tyvärr fortsatt och kommunen har kommunicerat att 
avloppet idag är undermåligt samt att de jobbar på olika lösningar för att säkerställa att våra avlopp 
även i framtiden ska fungera tillfredsställande. Styrelsen bevakar hur detta framskrider och försöker 
parallellt ha koll på hur ofta avloppen spolas av Miljövision och övriga åtgärder som kommunen 
vidtar.  

Kommunen har tydligt kommunicerat att inga fler anslutningar kommer att beviljas på det 
kommunala avloppsnätet då det nått sin max kapacitet.  

 

Styrelsen 2021 
 
Styrelsen har under 2021 haft åtta stycken egna protokollförda möten, ett flertal mailväxlingar och 
informella möten med Norra Kopparmora samt BRF Södra Kopparmora. 
 
Sittande styrelsemedlemmar vars förordnande i år går ut är: 
Nathalie Forsberg 
Robert Öberg 
Niklas Lennartsson  
Jens Sundqvist 
 
Tommy Vestergren och Sabina Plomin som revisorer i 1 år 
Gunilla Steorn som revisorssuppleant i 1 år. 
 
 

 

Robert Öberg, Ordförande         Nathalie Forsberg, Sekreterare-IT  Per Bäckman, Kassör 

 

Max Danenbarger, Vice. ordf         Anders Lundh, Ledamot                 Johan Malmström, Suppleant 

 

Niklas Lennartsson, Suppleant           Jens Sundqvist Suppleant  

 


