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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 23 november 2016 

 

Plats: Klubblokalen 

 

Kallade:  Ordförande  vakant*   * = anmält frånvaro 

   Kassör   Yvonne Mellander 

   Sekreterare  Kajsa Ax 

   Övriga ledamöter Kristoffer Alm 

      Lisa Erkstam 

      Anders Lundkvist 

   Suppleanter  Anne Claesson* 

      Monika Sten* 

      Mats Tägt 

   Teknisk Kommitté Max Hansen 

      Roger Stråle* 

      Tony Sunnerhage* 

   §1-§5   Kjell Andersson 

 

 

§1 Styrelsemötet öppnades. 

 

§2 Till mötesordförande valdes Kristoffer Alm och till justerare valdes Yvonne Mellander. 

 

§3  Dagordningen godkändes. 

 

§4 Protokoll från styrelsemöte 17 oktober godkändes. 

 

§5 Ändring av anläggningsbeslut 

 Taken är nu färdigställda. Kjell Andersson redogjorde för tidigare utredning under 2014 av 

 förrådstakens anläggningsbeslut. Nuvarande anläggningsbeslut innebär att takens ytskikt 

 tillhör föreningen och därmed renoveras av föreningen. Ett annat alternativ skulle kunna 

 vara att förrådens ytskikt tillhör varje fastighetsägare. De förråd som finns i längor (17 st) 

 skulle i så fall bilda en egen förening. Styrelsen undersöker förutsättningarna för ett ändrat 

 anläggningsbeslut. 

 

§6 Ekonomirapport 

 Yvonne rapporterade att föreningen ligger på plus jämfört med budget. När alla fakturor är 

 betalda för taken kan eventuellt en del av lånen lösas. 

 

§7 Laddning av elhybridbil 

 Tekniska kommittén kommer att undersöka om laddning av en elbil kan göras vid 

 utomhusstolpe eller i garaget. Den fastighetsägare som gjorde förfrågan har fått löfte om att 

 något av alternativen kommer att bli tillgängliga. 

 

 

 



 

Fjällhöjdens samfällighetsförening        sida 2 (av 2) 

www.fjallhojden.se 

info@fjallhojden.se 
 

 

§8 Takgruppen 

 Takarbetet som föreningen skrev kontrakt på är färdigställt. Sidoentreprenader som enskilda 

 fastighetsägare har beställt ska färdigställas. 

  

§9 Återkoppling städdagen 

 Max kollar de tekniska problemen som framfördes. Styrelsen gav trädgruppen i uppgift att 

 sammanställa de önskemål om träd som framkom under städdagen och återkomma till 

 styrelsen. 

 

§10 Google drive 

 Kristoffer kommer att maila ut information till styrelsemedlemmarna. Det kommer att vara 

 ett arbetsredskap för att delge varandra arbetsmaterial och skicka meddelanden. 

 

§11 Övriga frågor  

 Sophämtning 
 SRV har slutat hämta vid tomtgränserna. SRV har skickat information om alternativ till 

 lösning som sammanställs av Anders och Kristoffer. 

 

 Fukt i grund 
 Ett hus som har besiktigats inför försäljning, där fukt i grunden konstaterades. Föreningen 

 anskaffar en hygrometer som kan användas för att mäta eventuell fukt i alla krypgrunder. 

 

 Fjärrvärme 

 Claes har beräknat kostnaden för fjärrvärmen där fast pris skulle vara billigare för 

 föreningen. Styrelsen beslutade att byta till fast pris för fjärrvärmen. 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 

 

 

 

___________________  _____________________  ____________________ 

Kajsa Ax    Kristoffer Alm    Yvonne Mellander 


