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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 6 mars 2018 

 

Plats: Klubblokalen 

 

Närvarande:  Ordförande  Kristoffer Alm  

   Kassör   Anders Lundkvist 

   Sekreterare  Kajsa Ax 

   Övriga ledamöter Nicklas Glimstad Gozzi 

      May Nürnberg 

 

 

 

 

§1 Styrelsemötet öppnades. 

 

 

§2 Till justerare valdes Anders Lundkvist. 

 

 

§3  Dagordningen godkändes. 

 

 

§4 Protokoll från styrelsemöte 6/2 godkändes. 

 

 

§5 Genomgång av aktivitetslistan 

 Aktivitetslistan gicks igenom och uppdaterades. 

 

 

§6 Gruppavtal bredband 

 ComHem har erbjudit Fjällhöjdens samfällighetsförening ett förslag till tilläggsavtal till 

 befintligt avtal för bredband under förutsättning att minst 80% av fastighetsägarna ansluter 

 sig. Om man väljer 250 MBit blir kostnaden 219 kr/månad. Även de som redan har 

 befintliga avtal kan ansluta sig till gruppavtalet med rabatterat pris. Styrelsen beslutade att 

 gå vidare med gruppavtalserbjudandet under förutsättning att kassören har möjlighet att 

 ombesörja transaktionerna mellan ComHem, föreningen och fastighetsägarna. 

 

 

§7 Gruppavtal TV 

 ComHem erbjuder föreningen ett avtal för digital-TV med en kostnad av 95 kronor per 

 månad och hushåll istället för analog TV för 63 kronor per månad och hushåll. Avgiften 

 betalas av föreningen. Avtalet gäller  i 36 månader. Styrelsen beslutade att anta avtalet under 

 förutsättning att analogt nät finns kvar för de som önskar. 
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§8 Städhelg 21-22/4 

 Instruktioner till städdagen kommer att uppdateras efter rundvandring med styrelse och TK 

 9/4 kl.19. Vid nästa styrelsemöte 18/4 kl.19 kallas även längombuden. Kajsa tar fram en 

 inbjudan till städdag och årsmöte samt inbjudan till styrelsemötet för längombuden. 

 

 

§9 Trädgruppen  

 Styrelsen beslutade att fortsätta att fälla de träd som arboristen har föreslagit, totalt 8-12 

 träd. I det löpande trädvårdsarbetet kommer ytterligare träd och buskar att beskäras och 

 eventuellt att fällas. Detta görs för att säkerställa trädens välmående och för att förhindra att 

 träd blåser omkull eller välter. 

 

 

§10 Belysning vid parkeringar 

 Vid nedre parkeringen har det förekommit stöld av cyklar och slangning av bensin. Styrelsen 

 tar in offerter för komplettering av belysning på garage vid länga Ä-Ö. 

 

 

§11 Ärenden till TK 

 Bordläggs då ingen i TK var närvarande. 

 

 

§12 Övrigt 

 Undersökning angående laddning av elbilar i garagen pågår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare   Mötesordförande   Justeras 

 

 

 

__________________ _____________________  ______________________ 

Kajsa Ax   Kristoffer Alm   Anders Lundkvist 


