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Nytt år 2019 
God fortsättning och ett Gott Nytt 2019 önskar den nya styrelsen till er alla.  

Efter årsmötet i november har en ny styrelse formats. Den ser ut enligt följande: 

 

Patryk Trautman Ordförande Kpv 152 

Mikael Zetterberg Kassör Kpv 176 

Jeanette Johansson Sekreterare Kpv 178 

Fredrik Holmgren Ledamot Kpv 92 

Katja Tedmar Ledamot Kpv 76 

Gisela Stawbrink Suppleant Kpv 134 

Nils Hedström Suppleant Kpv 100 

 

Ansvarsområden enligt nedan: 

 

Fredrik Holmgren Förråd och mark 

Gisela Stawbrink Grannsamverkan, zonansvar 

Katja Tedmar Koppargården, Kopparnytt och hemsidan 

Nils Hedström Städdagar 

Jeanette Johansson Protokollförare 

 

Protokoll från årsmötet hittar ni på vår hemsida, www.kopparvagen.se 

 

Fokusområden för styrelsen 
Det finns en del punkter och områden att jobba med under 2019: 
 
Garageportar 
Arbetet med garageportarna har återupptagits igen efter juluppehållet och sista bytesdag beräknas till 23 januari. Vi tackar för visat tålamod när det 
kommer till utförandet, ändring av scheman osv. Vi hoppas nu att det flyter på som det ska fram till slutet. Viktigt att ni rapporterar eventuella 
problem som uppstår så snart ni upptäcker dessa, så att vi kan kommunicera det till Fortaxa.  
Det återstår att få presenterat om det går att få högre frihöjd på garagen med motordrift. En slutbesiktning av alla garageportar kommer att 
genomföras av besiktningsman. 
 
Områdesbelysning 
Belysningsentreprenaden är till större delen klar. Fasadarmaturerna på garagen skall åtgärdas så att de fungerar. 
 
Underhållsplan 
Styrelsen kommer att inleda ett arbete med att ta fram en underhållsplan för 5-7 år framåt. I det arbetet ingår att ta fram en skogsplan som sedan 
tidigare ligger på agendan. Detta kopplas sedan till en ekonomisk plan som vidare kommuniceras till medlemmarna. Ambitionen är att ha en 
tydligare plan för vad som behövs göras i området framöver och ta fram ett förslag på framtida årsavgift baserat på detta. 
 
Uppfräschning av Koppargården 
Arbetet med att ta fram ett förslag för upprustning av Koppargården kommer att påbörjas av arbetsgruppen som är tillsatt. Förslaget presenteras 
sedan för styrelsen för vidare beslut.  
 
Fiber och omförhandling av avtal 
Diskussion pågår med Telia/Svenska Stadsnät. 
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Avgift 2019 
Nu är det snart dags för den första inbetalningen för året. Innan den sista februari 2019 skall samfällighetsavgiften vara betald.  

 

Samfällighetsavgift nr 1 på 3700 kr betalas in senast 28 februari 2019. 

Samfällighetsavgift nr 2 på 3700 kr betalas in senast 31 augusti 2019. 

 

Betalning sker till bankgiro 5461-5695. 

 

Märk betalningen med vilket gatunummer betalningen avser.  

 

Sopkärlens placering i zon 1 + 2 
I dagsläget placeras sopkärlen som tillhör hushåll i zon 1 + 2 i grupp på var sida om garagelängan. Dessa sopkärl blockerar vägen för postbilen och 

andra fordon samt hindrar åtkomst till garagen i vissa fall.  

Vi ber att alla hushåll placerar sopkärlet framför sitt egna garage, precis så som de placeras i resten av zonerna. På det sättet kommer 

sophämtningen att fungera optimalt.  

 

Viktiga datum 

Städdagar 
Städdagarna under 2019 infaller 12 maj kl 9:00 samt 29 september kl 9:00. E-posta gärna förslag på åtgärder/aktiviteter till  
styrelsen@kopparvagen.se, eller prata med någon i styrelsen. 
 

Årsmöte och motioner 
Årsmötet kommer att hållas den 14 november kl 19:00. Motioner skall lämnas in senast 15 oktober.  
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