Nyhetsbrev- Norra Kopparmoras Samfällighet
Inför höst & vinter 2021

Hej igen alla boende i Norra Kopparmora. Vilken sommar! Vi lyckades få både sol och badvärme i år
igen. Hoppas alla har fått lite välförtjänt rekreation och påfyllnad av D-vitamin nu när hösten sakta
men säkert börjar sitt återtåg över området.
Nu byter vi solen och Sangrian mot braskamin och en varm kopp te istället.
Höst och vinter bjuder på många positiva inslag och för den flitige finns alltid saker att göra.
•

Städdagar: I takt med att fler och fler blir vaccinerade och restriktionerna lättar så kommer
det bli lättare för oss att framöver genomföra större projektdagar. Vi önskar dock att vi håller
i och håller ut ett tag till och kör därför städdagar på liknande sätt som vi gjorde i våras. Vi
anmäler oss till antingen lördag eller söndag följande veckor: 36, 37 och 38. Givetvis får man
anmäla sig till flera av de nämnda tillfällena ( se separat dokument)

•

Gren- & Kvist uppsamling: På Tackelvägen (intill busshållplatsen) kan vi medlemmar dumpa
hur mycket grenar och sly som vi vill. Vi kommer flisa högen senare i höst i samband med att
vårt syskon Södra Kopparmora flisar sin.

•

Ny hemsida: Snart kommer vi kunna presentera en ny hemsida med fler funktioner. Vi
kommer att ha en publik del, där alla som vill kan gå in och se trivselregler och allmänna
nyheter. Vi kommer också ha en exklusiv del där alla vi medlemmar kan logga in och få
tillgång till automatiserade nyhetsbrev, funktion för felanmälan och forum för information
som bara gäller oss boende.

•

Motion från stämman: ”Inventering av Parkslide”- En av motionerna som bifölls på stämman
var att sammanställa en frivillig grupp som kartlade den innovativa växten Parkslide på
samfällighetens gemensamma marker. Nu söker styrelsen efter frivilliga att ingå i den
gruppen. Anmäl ditt intresse till styrelsen@norrakopparmora.se.

•

Motion från stämman: ”Grusning av gångstig mellan hundbadet och badet”- En annan av
motionerna som bifölls på stämman var önskemålet om att göra stigen mer gångvänlig och
säker. Efter att ha fått in offerter och extern expertis i ämnet så har styrelsen kommit till
slutsatsen att kostnaden kommer överstiga 100.000 kronor. Därför kommer den motionen
på nytt att tas upp på kommande stämma för medlemmar att rösta om. Några av
anledningarna till att summan blir högre är bland annat på grund av svårtillgänglig plats och
att delar av stigen behöver breddas innan den kan grusas.

•

”Halkskydd på spången” (motion på stämman). Detta planeras
som en aktivitet för höstens städdagar. Efter ytterligare
efterforskningar så kan nät med fördel användas istället för
trösklar (Se bild).

•

GA3- Badet & Tackelvägen: Då Södra och Norra Kopparmoras stämmor har hamnat i otakt, så
kommer de båda styrelserna träffas under hösten i förberedande samtal om hur vi på bästa
sätt kan driva igenom hållbara lösningar för våra gemensamma områden och att agendorna
på våra olika stämmor korrelerar bättre.

•

Stigen mellan Lanternvägen/Kopparmoravägen och Evlingevägen har det satts ner ny
vägtrumma samtidigt görs stigen tillgänglig för barnvagnar och permobiler. Det kommer
fortfarande finnas hinder för motorfordon. Denna lösning samkör vi med Evlinge
samfällighet.

Har du bytt mailadress men glömt att informera styrelsen? Styrelsen älskar nya mailadresser. Att
meddela sin mailadress är också frivilligt men då vi ibland önskar kommunicera i mailformat så är det
önskvärt att ha så många och uppdaterade adresser som möjligt.

Styrelsen vill passa på att önska alla en mysig höst. Har ni några som helst frågor så är ni hjärtligt
välkomna att kontakta oss på styrelsen@norrakopparmora.se så försöker vi svara så snabbt vi
förmår.

