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Protokoll fört vid årsmöte för Fjällhöjdens samfällighet 2016

Tid: Lördag 16 april 2016 klockan 17.00
Plats: Holken
Närvarande: representanter för 32 fastigheter

Sekreteraren hälsade alla välkomna.

§1 Till ordförande för årsmötet valdes Claes Berglund.

§2 Till sekreterare för årsmötet valdes Kajsa Ax.

§3 Till justerare valdes Hans Björkvall och Mats Tägt.

§4 Dagordningen godkändes med tillägg av tre övriga frågor. Hans Björkvall: hantering av träd.
Lars Brusdal: laddning av elbilar och anläggningsbeslut om förrådstak. Gunnar Viktorsson: 
avtackning av styrelseledamot.

§5 Beslut om stadgeenlig kallelse till årsmötet. Årsmötet konstaterade att kallelse och 
årsmöteshandlingar har sänts ut enligt stadgarna (minst två veckor innan årsmöte).

§6 Godkännande av röstlängd. Årsmötet godkände att cirkulerande påskriven lista fungerar som
röstlängd. 32 av föreningens 84 fastigheter var närvarande. Fullmakter har lämnats för tre av
fastigheterna. Närvarolista och fullmakter bifogas originalprotokoll.

§7 Sekreteraren redogjorde för förvaltningsberättelsen för 2015. Kassören redogjorde för 
budgetuppföljning för 2015. Rättelse av förvaltningsberättelsen:Belysning på planket vid 
lekplatsen är ännu inte uppsatt. Med denna ändring godkände årsmötet förvaltningsberättelse
och budgetuppföljning för 2015.
Det påtalades att sandning har utförts onödigt ofta och att traktorn kör för fort (det är 
gångfartsområde, vilket innebär hastighetsbegränsning på 7 km/tim). Styrelsen avser att 
förtydliga rutiner kring snöröjning (plogning och sandning) inför nästa upphandling.

§8 Revisionsberättelsen föredrogs av Lennart Bresell. Se bilaga till originalprotokoll.

§9 Balansräkningen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enhälligt och utan kommentarer. 

§11 Disposition av årets resultat godkändes.
Årets resultat 143 858,02 kronor tillsammans med balanserat överskott på 480 714,74 
kronor med en sammanlagd summa på 624 572,76 kronor överförs i ny räkning.
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§12 Beslut om avgifter och ersättningar. 
Elavgifter för säsongen 1 november till 15 april:
I garage med timer motor- eller kupévärmare 200 krornor/säsong

motor- och kupévärmare 400 kronor/säsong
I garage utan timer motor- eller kupévärmare 450 kronor/säsong

motor- och kupévärmare 900 kronor/säsong
Eluttag utomhus motor- eller kupévärmare 550 kronor/säsong

motor- och kupévärmare 800 kronor/säsong
En fråga framfördes om det är möjligt ta ut avgiften för faktisk förbrukning. Elen är 
installerad på ett sådant sätt att det inte går att mäta enskilda eluttag, dvs förbrukningen i 
garage och elstolpar kan inte relateras till avgiften för el.

Valberedningens förslag till arvoden för styrelseledamöter och funktionärer godkändes. Se 
bilaga. En synpunkt framfördes om att det borde utgå arvode för styrelseledamöter per möte 
istället för per år. Årsmötet tog inget beslut i frågan.

§13 Beslut om budget och kvartalsavgift
Styrelsens förslag till budget för 2016 godkändes. Kvartalsavgiften beslutades att vara 8000 
kr per kvartal från 2016-07-01. Höjningen görs för att täcka kostnader för takomläggningen 
enligt beslut på förra årsmötet.

§14 Frågan om att det inte finns någon ordförande föreslagen till årsmötet diskuterades. 
Styrelseledamöter och funktionärer valdes enligt valberedningens förslag, se bilaga. 
Längombud väljs inte av årsmötet utan ansvaret cirkulerar i längorna.
Val av valberedning: Gunnar Victorsson, Lennart Bresell och Maria Sjögren. Styrelsen fick i
uppgift att ordna ersättare för Gunnar Viktorsson till nästa årsmöte.

§15 Information om takomläggning gavs av Anders Lundkvist från takgruppen.
Tre av fastigheterna har anmält till styrelsen att förrådstaken har lagts om nyligen. Dessa 
kommer att besiktigas av styrelse/takgrupp. Föreningen ersätter respektive fastighetsägare 
för sina utgifter upp till max 11 300 kronor. Föreningen drar därefter av motsvarande summa
gentemot Haninge Tak och plåt.

§16 Motion till årsmötet
Kajsa Ax redogjorde för motionens beslutspunkter. Se bilaga. Punkt 1 strider mot 
stadgarna och måste därför strykas. Punkt två är den punkt som årsmötet kan rösta om. 
Motionsskrivarna hade informerats om detta innan årsmötet. 
Styrelsen har inget gemensamt förslag angående motionen.
Stefan Karlsson delade ut kompletterande material bestående av fotografier, samt redogjorde
för motionsskrivarnas synpunkter.
En diskussion kring motionen fördes av flera av medlemmarna. Fyra medlemmar yrkade på 
avslag av motionen. Årsmötet beslutade att avslå motionen. Tilläggsyrkande bifölls om att 
styrelsen ges i uppdrag att bilda en grupp som gör en långsiktig plan för alla träd i 
föreningen.



Fjällhöjdens samfällighetsförening sida 3 (av 3)
www.fjallhojden.se
info@fjallhojden.se 

§17 Övriga frågor.
Frågan om träd är åtgärdad i samband med motionen till årsmötet (§ 16).

Laddning av elbilar. Ett önskemål framfördes att styrelsen undersöker elsystemets kapacitet 
för laddning av elbilar, samt att om kapaciteten räcker till komma med förslag till nästa 
årsmöte om avgift för laddning av elbilar.

Anläggningsbeslut om förrådstaken. Frågan om förrådstakens ytskikt ska övergå till varje 
fastighetsägare hänsköts till styrelsen. Kjell Andersson erbjöd sig att hjälpa till med detta.

Avtackning. Lena Södermark som har varit suppleant i styrelsen och informationsansvarig 
fick blomstercheckar som tack för sitt arbete.

En fråga framfördes om individuella mätare för värme och vatten till fastigheterna. Detta har
undersökts tidigare och funnits vara både mycket kostsamt och tekniskt komplicerat med det
system vi har.

§18 Årsmötesprotokollets tillkännagivande. Protokollet kommer att delas ut som papperskopia 
till varje hushåll samt ett exemplar på anslagstavlan i tvättstugan. Det kommer också att 
mailas ut till de medlemmar som meddelat en mailadress samt läggas ut på samfällighetens 
hemsida.

§19 Årsmötet avslutades med att ordförande tackade alla för visat intresse.

Sekreterare Mötesordförande

_______________________ _____________________
Kajsa Ax Claes Berglund

Justeras Justeras

________________________ ______________________________
Hans Björkvall Mats Tägt


