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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 20 januari 2016 
 
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 
 
* = frånvarande  
 
 
§1 Mötet öppnades. 
 
§2 Till mötesordförande valdes Yvonne Mellander och till justerare valdes Mats Tägt.  
 
§3 Dagordningen godkändes. 
 
§4 Protokoll från styrelsemöte 11 november godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5 Rapport från tekniska kommittén. 

 Fler snökäppar är inköpta som finns i Röda förrådet.  
 Alla parkeringar med motorvärmare som är förhyrda under vintern är nu skyltade.  
 Några rapporter från höstens städdag saknas fortfarande. Inför nästa städdag görs listan om 
 till checklista som kan fyllas i omgående och lämnas till någon i TK. 
 
§6 Rapport från takgruppen. 
 Gruppen har fortsatt kontakt med Haninge Tak och Plåt. Offerten har justerats enligt de 
 önskemål som framkom vid mötet med styrelsen, takgruppen och TK den 30 november.  
 Ett Möte med Haninge Tak och Plåt, takgruppen och styrelsen bokades till den 27 januari 
 kl.19. Lars Brusdal tar fram ett kontrakt som båda parter ska underteckna vid det mötet. 
 Information inför takomläggningen kommer att förmedlas från styrelsen till alla 
 fastighetsägare. Lisa har gjort ett förslag till text som gicks igenom. Lisa gör de ändringar 
 som framkom på mötet och skickar ut ett nytt förslag för godkännande av styrelsen. 
 Styrelsen tillfrågar takgruppen om att vara kontakt gentemot hantverkarna under arbetets 
 gång. Arbetet beräknas ta ca tre månader (april-juni). 
 
§7 Hemsidan 
 Yvonne har tittat på hemsida 24 och det fungerade inte bra för våra behov. Protokoll ska 
 finnas i två år på hemsidan. Gamla protokoll ska sparas på en hårddisk innan de tas bort. 
 Yvonne och Lena återkommer med ett förslag till mötet 22 februari, då beslut kommer att 
 fattas.



Fjällhöjdens samfällighetsförening        sida 2 (av 2) 
www.fjallhojden.se 
info@fjallhojden.se  
 
 
§8 Informationsbroschyr 
 Broschyren är tryckt. Anne bifogar ett löst blad med information om att broschyren ska 
 lämnas till köparen, när radhuset säljs. Broschyren och informationsbladet läggs i en 
 plastficka och delas ut i alla brevlådor inom kort. 
 
§9 Inför årsmötet: Ekonomisk rapport, budget, årsberättelse, fest.  
 Motioner ska lämnas till styrelsen senast under januari månad.   
 Ekonomi och budget bordläggs till nästa möte. 
 Ett utkast till årsberättelse med dagordning, förvaltningsberättelse och styrelsen och 
 funktionärer under 2015 tas fram av Kajsa till nästa sammanträde.  
 Länga P har hand om festen efter årsmötet. Kajsa kontaktar längombudet för att påminna.  
 
§10 Övriga frågor 
 Silverpilen vid B86 som har en rutten stam är inte nedtagen än. Det kommer att göras i 
 samband med  vårens städdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 
 
___________________  _____________________  ____________________ 


