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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 16 november 2015 
 
Plats: Klubblokalen 
Kallade:  Ordförande  vakant* 
   Kassör   Yvonne Mellander (mötesordförande) 
   Sekreterare  Kajsa Ax 
   Övriga ledamöter Lisa Erkstam 
      Monika Sten 
      Mats Tägt 
   Suppleanter  Anne Claesson* 
      Anna Ekerby 
      Lena Södermark (informationsansvarig)* 
   Teknisk kommitté Max Hansen 
      Anders Lundkvist 
      Roger Stråle 
   Trädgårdsgrupp Karin Nilsson* 
      May Nürnberg* 
* = frånvarande  
 
 
§1 Mötet öppnades. 
 
§2 Till mötesordförande valdes Yvonne Mellander och till justerare valdes Mats Tägt. 
 
§3 Dagordningen godkändes.  
 Två övriga frågor anmäldes: Inköp av hopfällbar byggnadsställning och skyltning av uthyrd 
 motorvärmarplats. 
 
§4 Protokoll från styrelsemöte 14 oktober godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5 Rapport från tekniska kommittén. 
 Återrapport från städdagarna i oktober.  
 En fråga om spår i asfalten på nyasfalterade golvet i dubbelgaraget skickas till Hans 
 Björkvall. Fukt har hittats under B106 pga ett trasigt avloppsrör. TK kommer att åtgärda det 
 och ska även utreda om en allmän besiktning av avloppsrör behövs. Ett trasigt stuprör har 
 rapporterats och kommer att åtgärdas så att det håller fram till takomläggningen. 
 Styrelsen godkände att fastighetsägarna som har bilplatser i dubbelgaragets övervåning kan 
 att anskaffa belysning med rörelsedetektor och installera själva. Kostnaden debiteras  
 föreningen. Några rapporter från städhelgen saknas. Anders kommer att kontakta de 
 längombud det berör. 
 
 En medlem har anmält att en förare har backat in i en armatur som nu måste bytas ut. Anders 
 tar hand om det, faktura skickas sedan till förarens arbetsgivare som är kontaktad. 
 Många av snökäpparna gick av förra vintern. Fler snökäppar kommer att köpas in (hos 
 Ahlsell) och sättas upp där det fattas innan snön faller. 
  En nyköpt gräsklippare är skickad till service som bekostas av garantin. En äldre 
 gräsklippare vars motor har lossnat från chassit, är också inlämnad på service (går ej på 
 garanti). 
 Asfalthålet vid M128 är på gång att fixas.



Fjällhöjdens samfällighetsförening        sida 2 (av 2) 
www.fjallhojden.se 
info@fjallhojden.se 
 

§6 Rapport från trädgårdsgruppen. 
 Ingen från trädgårdsgruppen var närvarande. En fråga om en silverpil utanför B86 som har 
 genomrutten stam har inkommit. Styrelsen beslutade att trädet ska fällas av säkerhetsskäl. 
 Anders tillfrågar personer i föreningen som har vana att fälla träd om att utföra detta och se 
 till att forsla bort trädet. 
 
§7 Rapport från takgruppen. 
 Takgruppen har fått offerter från tre företag. Gruppen vill träffa styrelsen för ett särskilt möte 
 om takomläggningen. Styrelsen beslutade att kalla takgruppen till ett möte måndag 30/11 
 kl.19 i klubblokalen.  
 Kjell Andersson har skickat en fråga till styrelsen om brandskyddet vid taken. Mats och 
 Gunnar Viktorsson har undersökt detta och enligt konstruktionsritningen finns brandskydd 
 mellan varje hus.  
 Kjell Andersson påpekade också att brunsvarta panelen på entrésidorna bör åtgärdas när 
 byggnadsställningar är uppsatta i samband med takomläggningen. Styrelsen beslutade att 
 besiktiga panelen i samband med vårens städdagar. Om målning behövs görs det om 
 takfirman har ställningar monterade. Vi vet inte än om byggnadsställningar kommer att 
 sättas upp. 
 
§8 Hemsidan 
 Yvonne och Lena håller på att testa hemsida 24, med ett gratiserbjudande. Hittills verkar den 
 vara lättarbetad. Om den ska användas är kostnaden ca 1000 kr/år. 
 
§9 Informationsbroschyr 
 Anne har redigerat broschyren enligt de ändringar som styrelsen har påpekat. Därefter 
 kommer den att lämnas in för att tryckas. 
 
§10 Ekonomi och försäkring, 
 När det gäller ekonomin finns inget speciellt att rapportera. 
 Styrelsen beslutade att behålla nuvarande försäkring pga att det inte finns någon annan  
 försäkring som täcker en del av kostnaden för ett eventuellt värmekulvertbrott, då 
 värmekulverten är över 20 år. 
 
§11 Övriga frågor:  
 Lisa tog upp frågan om att köpa in en portabel byggnadsställning. Roger undersöker vad en 
 begagnad skulle kosta att köpa och återkommer till styrelsen. 
 Motorvärmaruttagen. Claes Berglund har tidigare i höst skickat ut förfrågan om vilka som 
 vill hyra motorvärmaruttag. Monika föreslog att de som är uthyrda bör skyltas upp under de 
 månader de är uthyrda så att fastighetsägare och gäster vet vilka p-platser som är lediga att 
 använda. Max kollar om det finns förtryckta skyltar att köpa. 
 
 
 Nästa möte för styrelsen och arbetsgrupperna blir 2016-01-20. 
 
 
Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 
 
___________________  _____________________  ____________________ 


