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Hej alla grannar! 
 

Några viktiga saker att lägga på minnet innan semestertiderna drar igång: 
 

Samfällighetsavgiften 
Den 31 augusti 2013 ska samfällighetsavgiften betalas för andra och sista 

gången detta år. Betala in 3 400 kr på bankgirokontonummer 5461-5695. 

Glöm inte att ange vilken fastighet betalningen avser. Snälla, betala i tid 
för att bespara styrelsen onödigt och tidsödande merarbete!  

 
Zonansvar och sommaren:  

Zonansvaret skiftar vid månadsskiftet juni/juli. Under sommaren har 
följande hushåll zonansvar: Kpv 56, 82, 110, 134, 162, 170 och 208. 

För att undvika oönskade påhälsningar från inbrottstjuvar och öka trivseln 
vill styrelsen som vanligt påminna om att zonansvaret måste skötas under 

sommaren. Och att det ankommer på de som har zonansvar att se till att 
det sköts av någon annan vid eventuell semesterresa. Att ha zonansvar 

under sommaren är en tung syssla så vi vädjar att de som har zonansvar 
just nu ser till att gräset är nyklippt vid månadsskiftet.   

 
Garagedörrarna 

Våra garagedörrar börjar bli till åren komna och vissa har redan börjat gå 

sönder. Vid fel på garagedörren – kontakta styrelsen. Våra kontaktupp-
gifter står på hemsidan. Försök absolut inte laga dörren själv, det kan vara 

väldigt farligt!  
 

Fiber 
Transit har slutfört grävningsarbetena och nu installeras en central i 

Koppargården. Arbetet med att dra fiberoptiska kablar från Koppargården 
till fasaderna slutförs förhoppningsvis denna månad. Transit räknar med att 

utföra installationer inne i fastigheterna under augusti månad. I samband 
med detta testkörs utrustningen. Först när utrustningen är igång fullt ut 

rekommenderas att ni säger upp era abonnemang för TV, dator och telefon 
(för Transits befintliga kunder sker detta automatiskt). Är det någonting 

som är konstigt, saknas eller inte fungerar kontakta Gustav Henriksson, 
kpv160@kopparvagen.se vad gäller installationsarbetet och Transit vad 

gäller själva TV-, data och/eller telefonitjänsten. Transit kommer att skicka 

ut mer information inom kort.  
 

Trevlig sommar önskar styrelsen!! 
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