
STÄDDAGAR 2021 Norra Kopparmora  Höst 
 

Hej kära medlemmar och boende i Norra Kopparmora. Nu kör vi igång med våra ”städdagar” igen. Perfekt aktivitet om man vill 
hålla sig varm nu när hösten är på intåg. Med dessa städdagar har vi möjligheten att skapa ägandeskap och gemenskap. Det är 

även ett fantastiskt tillfälle att kunna hålla nere kostnader när vi gör det själva istället för att behöva beställa tjänsterna externt. 
( Denna information går ut via samfällighetens Facebooksida, hemsida samt mailutskick för medlemmar till de adresser 

samfälligheten har). 

För att bidra till att alla våra medlemmars livspussel går ihop och för att anpassa vårt beteende till en ännu pågående pandemi 
så kommer vi dela upp städdagarna i flera riktade projekt. Projekten är en samling av styrelsens egna observationer samt 
boendenas förslag   

Varje projekt kräver ett visst antal frivilliga. En person i varje projekt kommer att bli huvudman och leda projektet framåt och har 
också ansvar att förmedla till styrelsen efter dagens slut om hur väl sysslan utfördes . Huvudmannen kan vara vilken medlem som 
helst ur samfälligheten och behöver inte vara medlem i styrelsen. En genomgång kommer dock att hållas vid varje tillfälle. 
Naturen tar aldrig ledigt och därför önskar vi dra igång med dessa relativt omgående.  

1 Röjning lutande björk & Halkskydd Spång( mellan hundbadet och Hinsaviken) (rekommenderat antal 4-5 personer). 

Uppsamlingsplats: Parkering vid Röda Stugan/Båtklubben  Datum: 11 september kl: 13:00 

Behövande redskap: avbitartång/plåtsax, hammare & krampor, skottkärra 

2. Döda granar vid infart Lanternvägen (rekommenderat antal 4-6  personer). 

Uppsamlingsplats: Infart Lanternvägen Datum: 12 september kl:13:00 

Behövande redskap: 2 st Släp & krattor 

3. Döda träd vid Valborgsängen (rekommenderat antal personer 6-8). 

Uppsamlingsplats: Valborgsmässoängen Datum: 18 september kl: 13:00 

Behövande redskap: 2 st släp & krattor 

4. Rusta upp Boulbana vid Lekängen & Bila klack vid Pumphus (rekommenderat antal 4-5  personer). 

Uppsamlingsplats: Pumphuset Datum: 19 september kl:10 

Behövande redskap: Bilningsmaskin, rulle/murhink, spade, vinkelkap, hörselskydd, skyddsglasögon, släp, skruvdragare, 

ger/kapmaskin, hammare 

5. Röja Sly från Utbordarvägen ner mot Hinsaviken. (Rekommenderat antal 10-12  personer) 

Uppsamlingsplats: Utbordarvägen-cykelställ Datum: 25 september kl: 13:00 

Behövande redskap: Sekatör, såg, kratta, släp, skottkärra 

6. Röja Sly mot vatten mellan bad & båtklubb  (rekommenderat antal 10-12 personer). 

Uppsamlingsplats: Parkering vid Röda Stugan/Båtklubben Datum: 26 september kl: 13:00 

Behövande redskap: Sekatör, såg, kratta, släp, skottkärra 

Uttrycket: Det finns inget dåligt väder- Bara dåliga kläder har aldrig passat så bra som nu. 

De dagar som saknar anmälan stryks och flyttas fram alternativt läggs ut på entreprenad enligt gällande regelverk 

Anmälan görs till styrelsen@norrakopparmora.se 

Vi syns därute! 

Bästa Hälsningar Styrelsen 

mailto:styrelsen@norrakopparmora.se

