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Hej alla grannar! 
 
Dags att betala samfällighetavgiften! 
Först och främst kommer ännu en påminnelse om att det nu är dags att 
betala årets första samfällighetsavgift. Senast den 28 februari 2014 
ska 3 400 kr betalas in på bankgironummer 5461-5695. Glöm inte att 
ange vilken fastighet som betalningen avser. Nästa gång avgiften ska 
betalas är den 31 augusti 2014. Och som vanligt – snälla bespara 
kassören onödigt merarbete genom att betala avgiften i tid!  
 
Fiber 
Styrelsen vill också påminna om att de som har problem med fiber i 
fastigheterna fortfarande kan höra av sig till fiberansvarige Gustav 
Henriksson på kpv160@kopparvagen.se I förekommande fall kan han då 
upptäcka om det rör sig om ett större problem.   
 
Vad gäller fibernätet har det uppdagats att det finns andra leverantörer än 
Transit som hör av sig till medlemmarna och vill sälja liknande tjänster. 
Styrelsen vill därför påminna om att Transits fibernät är ett stängt nät, 
vilket innebär att det helt enkelt inte är möjligt att teckna avtal med andra 
leverantörer just nu.  
 
Skadedjur i garagen 
Nu när det är kallt ute har det på nytt siktats råttor och möss i garagen. 
Styrelsen vill därför uppmana alla att ALDRIG förvara sådant som råttor 
och möss kan äta i garagen eller i förråden, som fågelmat, returkartonger 
etc. Styrelsen vill också påminna om att garagen är till för att förvara bilar 
i och att möbler och annat är sådant som skadedjur dras till. Det vore 
också bra om alla kunde se till att införskaffa råttfällor till sina garage 
(undvik dock råttgift).  
 
Skadegörelse vid Termitens förskola 
Nyligen har Termitens förskola vid två tillfällen drabbats av skadegörelse 
där bl.a. alla bord och stolar ute på gården demolerats fullständigt. 
Skadegörelsen verkar ha ägt rum på natten och det har därför, såvitt vi 
vet, inte gjorts några specifika iakttagelser kring detta. Vaktbolaget 
Securitas har nu intensifierat sin bevakning av förskolan. Vi som bor 
alldeles i närheten kan ju naturligtvis också hjälpa till med iakttagelser för 



att få stopp på denna fullkomligt onödiga och för barnen direkt farliga 
galenskap! Vid pågående brott, ring 112, annars går det också bra att 
ringa 114 14 och fråga efter vakthavande i Täby. Securitas, om alltså 
cirkulerar extra i området just nu, vill också bli kontaktade.   
 
Skadegörelse på Kopparvägen 
Nyligen fick dessutom en fastighet i samfälligheten brevlådan saboterad 
av ett gäng pojkar som lämnade platsen springande. Även vad gäller 
sådan här poänglös och farlig skadegörelse kan vi såklart hjälpa varandra 
att hålla extra koll i området.  
 
Koppargården 
En sista tråkig påminnelse på förekommen anledning: Som regel är det 
inte någon som i efterhand kontrollerar att allting är på sin plats när 
Koppargården har lånats. Det har alltid ansetts vara en för tung syssla och 
dessutom onödig eftersom gården ägs och nyttjas av alla och det ligger i 
allas intresse att ta väl hand om den. Detta ”system” fungerar som regel 
prickfritt. Men vid senaste styrelsemötet upptäcktes dock att bordet vid 
sofforna och lampan i hallen var trasiga. Ibland går det sönder saker, det 
är inget konstigt i det. Det konstiga är dock att detta inte hade anmälts till 
den gårdsansvarige så problemet kan åtgärdas. Eftersom vi inte vet vem 
som är ”ansvarig” för det trasiga möblemanget vill vi på det här sättet 
påminna alla om vilken fantastisk byggnad Koppargården är och att det 
vore väldigt trist om gårdsansvarige och/eller resten av styrelsen måste 
börja kontrollera att medlemmarna tagit sitt (enda) ansvar att lämna 
Koppargården i det skick man vill finna den.   
 
 
Med vänlig hälsning,  
 
Styrelsen 
 
 


