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Förvaltningsberättelse 
Fjällhöjdens samfällighetsförenings styrelse framlägger 
förvaltningsberättelse för verksamheten under räkenskapsåret 
(kalenderåret) 2018. 

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) enligt 
de stadgar som antogs vid registrering 1970 och som justerats 2003. 

Sammanträden 

Under 2018 hölls elva protokollförda ordinarie styrelsemöten samt ett 
konstituerande möte i anslutning till årsmötet. Vid nio av 
styrelsemötena har minst en av suppleanterna och minst en från 
tekniska kommittén (TK) deltagit. Biträdande kassör har deltagit vid ett 
möte. Representant från grannsamverkansgruppen har deltagit vid ett 
möte. Trädgårdsgruppen och trädgruppen har varit representerade via 
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ledamot och suppleant. Vid två av mötena har längombuden blivit 
kallade för att delges information inför städdagar vår och höst. 
Föreningsstämman hölls enligt stadgarna den 21 april 2018 i 
byalagsstugan Holken. Vid årsmötet var 28 av samfällighetens 84 
fastigheter närvarande, vilket utgör 33 % av föreningens hushåll. 
Årsmötesfesten hölls traditionsenligt i Holken där länga S stod för 
värdskapet. 

Verksamheten 

Under året har bland annat följande frågor behandlats av styrelsen:  

Ett erbjudande om gruppavtal för bredband från ComHem har tagits 
fram och skickats ut till medlemmarna. Då mindre än 80 % av 
fastighetsägarna ställde sig positiva till erbjudandet har emellertid 
inget avtal tecknats. 

Styrelsen har beslutat om trädvård enligt trädgruppens 
rekommendationer. En ny trädvårdsplan tas fram av trädgruppen för 
2019. 

Frågan om elbilsladdning har fortsatts att undersökas. 

En extra amortering på 800 000 kr har gjorts på föreningens lån. 

Nya gungor har köpts in till lekplatserna och en omfattande renovering 
av den övre lekplatsen har planerats. 

Tekniska kommitén har genomfört underhållsarbeten samt satt upp 
skyltar om grannsamverkan och lågfartsområden. 

Sandsopning med maskin har beställts inför vårstäddagarna. 
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Sensorstyrda spotlights har satts upp på tvättstugan och på 
dubbelgaraget, för att förhoppningsvis avskräcka från ytterligare 
slangning av bensin. 

Städdagar har organiserats. 

Styrelsen föreslår att årets resultat 92 827,02 kronor tillsammans med 
balanserat överskott på 1 020 470,17 kronor med en sammanlagd 
summa på 1 113 297,19 kronor överförs i ny räkning. 
Årsredovisningen innefattar även resultaträkning och 
budgetuppföljning för verksamhetsåret 2018 (bilaga 1), balansräkning 
per 2018-12-31 (bilaga 2) samt förslag till budget för 2019 (bilaga 3). 
 

Styrelse och övriga funktionärer under 2018 

Styrelsen ordförande (tom 2018-06) Kristoffer Alm, M144 
tf ordförande (fom 2018-08) May Nürnberg, B30 
kassör Nicklas Glimstad Gozzi, B110 
sekreterare Magnus Erkstam, B116 
ledamot Anna Thunman, B80 

suppleant Anne Claesson-Magnusson, B32 
suppleant Mats Tägt, B40 

Biträdande kassör Claes Berglund, M124 

Teknisk kommitté Max Hansen, B72 
Jimmy Ämtö, B78 
Linnéa Ahlberg, B54 

Trädgårdsgrupp Karin Nilsson, M128 
May Nürnberg, B30 

Informationsgrupp Anne Claesson-Magnusson, B32 
Lars Brusdal, M150 
May Nürnberg, B30 
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Grannsamverkanskommitté Ewa Dolk, B44 
Joakim Joholt, M154 
Nenad Durmic, B64 

Revisor, ordinarie Lennart Bresell, B92 
Revisor, suppleant Stig Wessmann, B90 

Valberedning Johanna Hallberg, B70 
Anna Thunman, B80 

Längombud länga N/O Getachew, M178 
länga P Norén, M160 
länga R Vesterberg, M142 
länga S Sjöholm, M126 
länga T Molin, B12 
länga U Ed, Ylitalo, B38 
länga V Piludd, B50 
länga Y Hallberg, Johansson, B70 
länga Å Ahlberg, Engholm, B54 
länga Ä Bresell, B92 
länga Ö Nordstrand, B118 
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