
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOPPARVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
VERKSAMHETSÅRET 2019/2020 
 
Föreningsstämmor 
Ordinarie årsmöte hölls den 14 november 2019. Röstlängden godkändes. 
Ingen extra stämma har hållits under året. 
 
Styrelsens sammansättning och verksamhet 
Ordfö rande   Patryk Trautman 
Kassö r    Mikael Zetterberg 
Sekreterare/Ledamöt Fredrik Hölmgren  
Ledamöt    Jeanette Jöhanssön 
Ledamöt   Nils Hedströ m 
Suppleant   Marie Rö mpö tti 
Suppleant   Anders Hernödh 
 
 
Nils Hedström har haft ansvar för Städdagarna, Gisela Stawbrink har varit ansvarig för 
Grannsamverkansfrågor, Fredrik Holmgren har ansvarat för förråd/mark. 
 
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden, inklusive det konstituerande mötet. 
 
Budgetutfall 
Budgeten för verksamhetsåret 2019/2020 var lagd med ett minusresultat på -6100 kr. 
Utfallet landade på -21321 kr. Värt att nämna är att vi numera betalar kabeltv/internet 
kvartalsvis (ca. 48.000 kr) och att betalning för okt-dec 2020 gjordes under september 
2020. Periodersar man denna kostnad till sin rätta period har vi ett postitivt resultat för 
2019/2020. Främst beror detta på att vi hade en mild vinter och bara betalade 10% av vad 
vi brukar för snöröjning.  
 
Samfällighetens skuld har minskat från 900.000 kr till 750.000. Vi har enligt budget ökat 
amorteringstakten från 100.000 till 200.000 / år.  
 
Koppargården 
Ansvarig för utlåning av Koppargården har varit Jeanette Johansson. Gården har som 
vanligt varit frekvent utlånad under året. 
 
Städdagar 
Städdagarna är viktiga för vår förening. Både ur perspektivet att vi får fint i vårt område, 
men framför allt ur ett socialt perspektiv. Det är vid dessa tillfällen man lär känna sina 
grannar vilket i sin tur leder till en tryggare vardag. Där vi känner igen varandra och hälsar 
på varandra. 
Detta år har dock yttre omständigheter, Covid-19, ställt till det för oss. Vi har anpassar 
utformningen av de två städdagarna så att alla som har haft möjlighet att hjälpa till har 
kunnat göra det på sina villkor. 
 
Information till medlemmarna 
Information från Grannsamverkan via mail. 
Hemsidan www.kopparvagen.se uppdateras med den viktigaste informationen. 
Mycket av informationen till medlemmarna från styrelsen har skickats ut i mailform. 
Information och kallelse till årsmötet. 
Information ang. byte av TV- och bredbandsleverantör. 

http://www.kopparvagen.se/


 

 

 
 
Förnyelse och underhåll 
 
Snöröjning, sandning och vårsopning har utförts av Hortum. Vintern var mycket snöfattig 
men entreprenören var ute några tillfällen för att främst halkbekämpa. Vår avsikt är att 
fortsätta med Hortum även kommande vinter. 
 
Byte av TV- och bredbandsleverantör har skett under året. 
 
Viss del av skogs planen har genomförts under året. Återplantering har skett inom vissa 
områden. 
 
Komposten har strukturerats upp. Vänligen respektera de regler som gäller. Regler 
kommer publiceras på hemsidan. 
 
Vi har gjort en första undersökning kring kvaliteten på elanläggningen i våra garage. 
Styrelsen föreslår att fortsätta denna undersökning och framkomma med förslag till 
medlemmarna.  
 
Zonansvar 
Zonansvaret har i allt väsentligt fungerat tillfredsställande, även om det finns undantag. 
Det kan inte nog poängteras vikten av att var och en sköter sitt zonansvar, för att området 
ska förbli attraktivt och hålla kostnaderna nere. Instruktion för zonansvaret och schema 
finns upplagt på vår hemsida.  
 
Grannsamverkan 
Gisela Stawbrink är ansvarig för grannsamverkan och har under året informerat via mail. 
 
Parkering 
Vi har 71 uppmålade parkeringsrutor. Sedan har föreningen 78 garageplatser också. Så 
totalt förfogar föreningen över 149 parkeringsplatser. 


