
 

Fjällhöjdens samfällighetsförening        sida 1 (av 3) 
www.fjallhojden.se 
info@fjallhojden.se 
 

    Förvaltningsberättelse 

 
Fjällhöjdens samfällighetsförenings styrelse framlägger förvaltningsberättelse för 
verksamheten under räkenskapsåret (kalenderåret) 2016. 
 
Föreningen 
Föreningen bildades 1970 som en anläggningssamfällighet. Vid registreringen hos 
länsstyrelsen 1979-01-22 fick föreningen sin nuvarande form som en 
samfällighetsförening. Förvaltning och underhåll av de gemensamma anläggningarna för 
fastigheterna 75-159 i kvarteret Fjället är föreningens huvudsakliga uppgift. De 
anläggningar som ingår är bland annat en byggnad med värmecentral, tvättstuga och 
klubblokal (som används som pingisrum, sammanträdesrum och festlokal). Dessutom 
tillkommer kulvertarna under och mellan bostadslängorna med installationer för VVS och 
ett kabelnät för TV-distribution. Samtliga garagelängor och yttertakens ytskikt på 
förrådsbyggnaderna och bostadslängorna ingår också i föreningens förvaltningsuppdrag. 
Föreningen förvaltas och regleras enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 
1973:1150) och enligt de stadgar som antogs vid registrering 1970 och som justerats 
något på senare tid. 
 
Sammanträden  
Under 2016 hölls protokollförda ordinarie styrelsemöten tio gånger samt ett konstituerande 
möte i anslutning till årsmötet. Vid de ordinarie mötena har minst en av suppleanterna 
deltagit och vid åtta av mötena har minst en från tekniska kommittén (TK) deltagit. 
Trädgårdsgruppen har kallats vid behov. Vid två av mötena har längombuden blivit kallade 
för att delges information inför städdagar vår och höst. Föreningsstämman hölls enligt 
stadgarna den 16 april 2016 i byalagsstugan Holken. Vid årsmötet var 32 av 
samfällighetens 84 fastigheter närvarande, vilket utgör 38% av föreningens hushåll. 
Traditionsenligt hölls en fest efter årsmötet där länga P stod för värdskapet. 
 
Verksamheten 
Under året har bland annat följande frågor behandlats av styrelsen: 
I februari skrevs kontrakt med Haninge Tak och Plåt för att lägga om takens ytskikt på 
samtliga huslängor och förrådsbyggnader. Arbetet genomfördes under sommarhalvåret. 
En motion som inkom till årsmötet 2016 angående trädfällning har behandlats av styrelsen 
och beslut kommer att tas under våren 2017. Informationsgruppen har lanserat en ny 
hemsida under året, som är anpassad för dator, surfplatta och mobiltelefon. 
 
Styrelsen föreslår att årets resultat 259 184,87 kronor tillsammans med balanserat 
överskott på 624 572,76 kronor med en sammanlagd summa på 883 757,63 kronor 
överförs i ny räkning. 
 
Årsredovisningen innefattar även resultaträkning och budgetuppföljning för 
verksamhetsåret 2016 (bilaga 1), balansräkning per 2016-12-31 (bilaga 2) samt förslag till 
budget för 2017 (bilaga 3).  
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Styrelse och övriga funktionärer under 2016 
 
Styrelse    ordförande   vakant 
     kassör    Yvonne Mellander, B62 
     sekreterare   Kajsa Ax, B58 
     ledamot   Lisa Erkstam, B116 
     ledamot   Anders Lundkvist, B122 
     ledamot   Monika Sten, B86 
 
     suppleant   Kristoffer Alm, M144 
     suppleant   Anne Claesson, B32 
     suppleant   Mats Tägt, B40 
 
 
Teknisk kommitté       Max Hansen, B72 
         Roger Stråle, M132 
         Tony Sunnerhage, M174 
 
Trädgårdsgrupp       Karin Nilsson, M128 
         May Nürnberg, B30 
 
Informationsgrupp       Kajsa Ax, B58 
         Lars Brusdal, M150 
         Anne Claesson, B32 
         May Nürnberg, B30 
 
Grannsamverkanskommitté      Ewa Dolk, B44 
         Sten Eriksson, B108 
         Thomas Eriksson, M168 
         Joakim Joholt, M154 
 
Revisorer        Lennart Bresell, B92 
         Stig Wessman, B90 
 
Valberedning        Lennart Bresell, B92 
         Gunnar Victorsson, B24 
         Maria Sjögren, M148 
 
 
Längombud     länga N/O  Lundqvist, M170 
      länga P  Bergsten, M164 
      länga R  Nordlander, M138 
      länga S  Jameleddine, M134 
      länga T  Jansson, B18 
      länga U  Engebo, B34 
      länga V  Hägg/Sjölin, B42 
      länga Y  Björkvall, B74 
      länga Å  Mellander, B62 
      länga Ä  Johansson/Karlsson, B96 
      länga Ö  Lundkvist, B122 



 

Fjällhöjdens samfällighetsförening        sida 3 (av 3) 
www.fjallhojden.se 
info@fjallhojden.se           
 
 
 
 
 
  Styrelsen för Fjällhöjdens samfällighetsförening 
 
 
    Huddinge 2017-03-22 
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