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Protokoll fört vid årsmöte för Fjällhöjdens samfällighet 2018 

 

Tid: Lördag 21 april 2018 klockan 17.00 

Plats: Holken 

Närvarande: representanter för 28 fastigheter 

 

 

Föreningens ordförande hälsade alla välkomna. 

 

§1 Val av ordförande för årsmötet 

 Till ordförande för årsmötet valdes Claes Berglund. 

 

§2 Val av sekreterare för årsmötet 

 Till sekreterare för årsmötet valdes Magnus Erkstam. 

 

§3 Val av justerare och rösträknare 

 Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Viktorsson och Hans Björkvall. 

 

§4 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes med tillägg av följande punkter under övriga frågor: 

- Ansökan om bidrag 

- ComHem 

- Ytskikt förrådstak 

- Sandning 

- Sopning 

- Underhåll garage 

- Avfallskvarnar 

- Placering av sopkärl 

 

Ytterligare en fråga lyftes om paneler på de förråd som sitter ihop i längor. Dessa utgör 

emellertid en egen samfällighet bestående av de fastigheter som har dessa förråd. Frågan 

togs därför inte upp på årsmötet. 

 

§5 Beslut om stadgeenlig kallelse till årsmötet 

 Årsmötet konstaterade att kallelse och årsmöteshandlingar har sänts ut enligt stadgarna 

 (minst två veckor innan årsmöte). 

 

§6 Godkännande av röstlängd 

 Årsmötet godkände att cirkulerande påskriven lista fungerar som röstlängd. 28 av 

 föreningens 84 fastigheter var närvarande. Närvarolistan bifogas originalprotokollet. 

 

§7 Förvaltningsberättelse och budgetuppföljning för 2017 

Ordförande redogjorde för förvaltningsberättelsen för 2017, se bilaga, med rättelsen att det 

har kommit in 1 aviserat behov av elbilsladdning under året. Styrelsen uppmanar att behov 

av billaddning aviseras. Medlemmar uppmanades även att prenumerera på ”Bloggen via E-

post”genom att ange sin mejladress på föreningens Hemsida. Detta för att få meddelande 

om nya inlägg. Avisering när protokoll läggs in på hemsidan efterfrågades. 
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Kassören redogjorde för budgetuppföljning för 2017, se bilaga. Avvikelse från budget bestod 

främst i att vintern 2017 varit mild och värmekostnader samt kostnader för snöröjning då 

blivit lägre. 

 

Biträdande kassör tillade att föreningens ekonomi är god och att det därför kan finnas skäl 

för styrelsen att överväga någon extra amortering av föreningens lån. 

 

Årsmötet godkände förvaltningsberättelse och budgetuppföljning för 2017. 

 

§8 Föredragning av revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen föredrogs av Lennart Bresell, med tillägget att revisorerna tillstyrkte 

godkännande av balansräkningen och förslaget på disposition av årets resultat. Se bilaga till 

originalprotokoll. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter enligt 

revisionsberättelsen. 

 

§9 Godkännande av balansräkning 

 Balansräkningen, se bilaga, godkändes av årsmötet. 

 

§10 Ansvarsfrihet 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 enhälligt och utan kommentarer.  

 

§11 Disposition av årets resultat 

 Styrelsens förslag att 2017 års resultat 136 712,54 kronor tillsammans med balanserat 

 överskott på 883 757,63 kronor med en sammanlagd summa på 1 020 470,17 kronor 

 överförs i ny räkning godkändes av årsmötet. 

 

§12 Beslut om avgifter och ersättningar 

 a) Elavgifter för säsongen 1 november 2018 till 15 april 2019: 

 I garage med timer motor- eller kupévärmare 200 kronor/säsong 

    motor- och kupévärmare 400 kronor/säsong 

 I garage utan timer motor- eller kupévärmare 450 kronor/säsong 

    motor- och kupévärmare 900 kronor/säsong 

 Eluttag utomhus motor- eller kupévärmare 550 kronor/säsong* 

    motor- och kupévärmare 800 kronor/säsong* 

 *Eluttag utomhus inkluderar även hyresavgift för P-platsen under tiden 1/11-15/4. 

 

 Ovanstående avgifter beslutades av årsmötet. 

 

 b) Kvartalsavgift fr o m 1 juli 2018 beslutades vara oförändrad, dvs 8000 kronor. 

 

 c) Arvoden för styrelseledamöter och funktionärer godkändes enligt valberedningens 

 förslag för 2017, dvs oförändrat sedan förra årsmötet. Se bilaga. 

 

§13 Beslut om budget 

 Styrelsens förslag till budget för 2018 godkändes. Se bilaga. 
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§14 Val av styrelse 

 Till styrelse valdes: 

 Ordförande   Kristoffer Alm   M 144  kvarstår 1 år 

 Kassör    Nicklas Glimstad Gozzi B 110  nyval 2 år* 

     *har ett år kvar som ledamot, väljs som ny kassör. 

 Ledamot   Magnus Erkstam  B 116  nyval 2 år 

 Ledamot   May Nürnberg   B 30  omval 2 år 

 Ledamot   Anna Thunman  B 60  nyval 1 år** 

     **fyllnadsval för Kajsa Ax. 

 

 Suppleant   Anne Claesson-Magnusson B 32  omval 1 år 

 Suppleant   Mats Tägt   B 40  omval 1 år 

 

 Biträdande kassör***  Claes Berglund   M124    

***Sköter löpande betalningar och redovisning. Adjungeras till styrelsen vid behov.  

Väljs ej av årsmötet. 

 

Det noterades att styrelses sammansättning lever upp till föreningens stadgar. 

 

 Val av övriga funktionärer 

 Till övriga funktionärer valdes: 

 Teknisk kommitté  Max Hansen   B72  omval 1 år 

     Roger Stråle   M132  omval 1 år 

     Jimmy Ämtö   B78  nyval 1 år 

     Linnea Ahlberg  B54  nyval 1 år  

 

 Revisor ordinarie  Lennart Bresell  B 92  omval 1 år 

 Revisor suppleant  Stig Wessman   B 90  omval 1 år 

 

 Grannsamverkanskommitté Ewa Dolk   B 44  omval 1 år 

     Joakim Joholt   M 154  omval 1 år 

     Nenad Durmic  B 64  nyval 1 år 

 

 Informationsgrupp  Lars Brusdal   M 150  omval 1 år 

     Anne Claesson-Magnusson B 32  omval 1 år 

     May Nürnberg   B 30  omval 1 år 

     

 Trädgårdsgrupp  Karin Nilsson   M 128  omval 1 år 

     May Nürnberg   B 30  omval 1 år 

 

 Valberedning   Johanna Hallberg  B 70  omval 1 år 

     Anna Thunman  B 60  omval 1 år 

 

 Det noterades att Anna Thunman valts in både i styrelsen och valberedningen och att detta 

 inte ansågs utgöra något problem och godkändes av mötet. 
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Längombud utses av respektive länga på 1 år, årsmötets förslag: 

     N-O Getachew  M178 

     P Johansson  M 160 

     R Vesterberg  M 142 

     S Sjöholm  M 126 

     T Molin   B 12 

     U Edh, Ylitalo  B 38 

     V Piludd   B 50 

     Y Hallberg, Johansson B 70 

     Å Ahlberg, Engholm B 54 

     Ä Bresell   B 92 

     Ö Nordstrand  B 118 

 

 De längor som utser ett annat längombud än det föreslagna uppmanas att meddela styrelsen. 

  

 

§15 Övriga frågor 

 

Ansökan om bidrag 

Elina Kramer informerade om att det var möjligt att ansöka om bidrag från kommunen för 

snöröjning samt sopning, om föreningens sammanlagda vägar var längre än 1 km. Elina 

skickar den info hon har till styrelsen. 

 

ComHem 

Elina Kramer lyfte frågan om samfälligheten kunde teckna avtal centralt med 

bredbandsleverantör och på det sättet få ner kostnaden, samt ta in den kostnaden i 

föreningens budget, kanske med hjälp av utrymmet som frigörs av ett eventuellt kommunalt 

bidrag för snöröjning. 

 

Ordförande Kristoffer Alm svarade att det troligen inte fanns stöd i anläggningsbeslutet för 

att föreningen skulle stå för bredband till samtliga medlemmar. Däremot arbetar styrelsen på 

ett förslag som innebar en möjlighet för respektive fastighet att frivilligt ansluta sig till ett 

centralt avtal med ComHem, som samfälligheten tecknar. 

 

Respektive ansluten fastighet skulle då betala för sitt eget bredband via samfälligheten. Det 

skulle innebära 250 Mbit/s bredband i befintlig infrastruktur för 219:- / månad låst i 36 

månader. Detta skulle emellertid kräva att åtminstone 80 % av föreningens fastigheter 

ansluter sig till avtalet. 

 

Styrelsen räknar med att gå ut med en informationsskrift om detta inom 2 – 3 veckor. 

 

Ytskikt förrådstak 

Bertil Holmstedt påminde om att det tidigare diskuterats om föreningens anläggningsbeslut 

skulle ändras så att respektive fastighetsägare blir ägare till ytskiktet på förrådstaken. 

 

Ordförande Kristoffer Alm svarade att det för närvarande inte pågick något sådant arbete, 

men att det stod med på styrelsens ”att göra”-lista. 
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Bertil Holmstedt tyckte det var bra att det stod med på ”att göra”-listan. 

 

Sandning 

Nils Johnson lyfte att det upplevdes som att det sandades mer och mer, vilket särskilt märkts 

nu på städdagen och frågade om entreprenören själv avgjorde hur mycket som skulle sandas. 

Dessutom blev vägarna väldigt hala efter plogning och Nils undrade därför om 

entreprenören hade rätt verktyg. 

 

Ordförande Kristoffer Alm svarade att samma observation gjorts våren 2017 och att TK då 

uppdragits att prata med entreprenör Granholm som plogar. Kristoffer upplevde att 

sandningen minskat denna vinter till att nästan vara undermålig ibland. Styrelsen detaljstyr 

inte entreprenören utan Granholm bedömer själv hur mycket som behöver plogas och 

sandas. 

 

Styrelsen undersöker om det är något som ska förändras i sandningsuppdraget. 

 

Sopning 

Lars Brusdal lyfte om det kunde vara värt att ta in en entreprenör som sopar inom 

föreningens område med hjälp av maskin. 

 

Kjell Andersson kompletterade med att det är svårt att göra sig av med sopsanden på ett 

ansvarsfullt sätt. Skulle en entreprenör tas in så kan denna ta om hand om sanden. 

 

Elina Kramer framhöll att om vi kan få bidrag från kommunen för sopning kan det bli ett 

mer fördelaktigt alternativ. 

 

Styrelsen tar med sig frågan om sopningen ska lejas ut. 

 

Underhåll garage 

Linnea Ahlberg lyfte att det förekom gropar i deras garagegolv vilka behövde åtgärdas. 

 

Styrelsen tar med sig frågan. 

 

Avfallskvarnar 

Ewa Dolk lyfte frågan om det kunde vara en idé att installera avfallskvarnar då det var stora 

problem med de bruna soptunnorna på somrarna. 

 

Kjell Andersson berättade att frågan varit uppe tidigare, men att man då fått höra att man 

skulle vara mycket försiktig med avfallskvarnar då det var väldigt beroende av hur avlopps-

systemet var utformat om det skulle fungera utan problem. 

 

En installation av en eventuell avfallskvarn är respektive fastighetsägares ansvar, men 

tillstånd måste inhämtas från föreningen innan en sådan åtgärd eventuellt genomförs, då det 

innebär en anslutning till föreningens gemensamma avloppssystem. 

 

Placering av sopkärl 

Roland Dolk lyfte att det var problem med placering av sopkärl inför hämtning, då det blev 

väldigt trångt när man skulle köra in bilen i garaget. Han undrade därför om man kunde 
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ändra placeringen av sopkärlen. 

 

Sophämtningen är en fråga mellan fastighetsägaren och SRV och problemet är att SRV 

anvisat var sopkärlen ska stå för att de ska hämta dem. Samfälligheten kan därför inte 

påverka placeringen av sopkärlen utan det måste lösas mellan fastighetsägaren och SRV. 

 

 

 Avtackningar 
Avgående ledamöter Anders Lundkvist och Kajsa Ax (frånvarande) avtackades. Anders 

Lundkvist talade uppskattande om sin tid i styrelsen och uppmanade flera att engagera sig. 

 

 

§16 Årsmötesprotokollets tillkännagivande  

 Protokollet kommer att läggas ut på samfällighetens hemsida samt anslås på anslagstavlan i 

 tvättstugan. 

 

§17 Årsmötet avslutades. 
 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare      Mötesordförande 

 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Magnus Erkstam     Claes Berglund   

 

 

 

Justeras      Justeras 

 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Gunnar Viktorsson     Hans Björkvall 


