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Protokoll fört vid årsmöte för Fjällhöjdens samfällighet 2019 

 

Tid: Lördag 13 april 2019 klockan 17.00 

Plats: Holken 

Närvarande: representanter för 28 fastigheter 

 

 

Föreningens sekreterare Magnus Erkstam hälsade alla välkomna. 

 

§1 Val av ordförande för årsmötet 

 Till ordförande för årsmötet valdes Magnus Erkstam. 

 

§2 Val av sekreterare för årsmötet 

 Till sekreterare för årsmötet valdes May Nürnberg. 

 

§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: 

- Målning av takhuvarna 

- Ytskikt förrådstak 

- Elbilar 

- Kompost  

 

§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 2018 

Mötesordförande redogjorde för förvaltningsberättelsen för 2018, se bilaga. 

 

Kassören redogjorde för budgetuppföljning för 2018, se bilaga. Han kommenterade att 

avvikelserna från budget främst bestod i en ökning i elkostnaderna på 20 000, lägre 

värmekostnader, något dyrare snöröjning och att trädvårdsutgifter på cirka 85 000 som inte 

var med i budgeten. 

 

Samfälligheten har ett positivt resultat på 92 827. Styrelsen föreslår att resultatet förs över 

till nästa års räkning. 

 

Årsmötet godkände förvaltningsberättelse och budgetuppföljning för 2018. 

 

§8 Föredragning av revisionsberättelsen 
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 Revisionsberättelsen föredrogs av Lennart Bresell med tillägget att bokföringen var perfekt 

 skött. Se bilaga till originalprotokollet. Revisorerna föreslog att styrelsens ledamöter skulle 

 beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2018. 

 

§9 Godkännande av balansräkning 

 Balansräkningen, se bilaga, godkändes av årsmötet. "Värdehöjande åtgärder GA" avser 

 takåtgärder, och "Långfristiga skulder" har minsket p.g.a. extra amortering. 

 

§10 Ansvarsfrihet 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 enhälligt och utan kommentarer.  

 

§11 Disposition av årets resultat 

 Styrelsens förslag att 2018 års 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, 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 2019 beslutades vara oförändrad, dvs 8000 kronor. 

 

 c) Arvoden för styrelseledamöter och funktionärer godkändes enligt valberedningens 

 förslag för 2019, dvs oförändrat sedan förra årsmötet. Se bilaga. 

 

§13 Beslut om budget 

 Styrelsens förslag till budget för 2019 godkändes. Se bilaga. 

  

 Styrelsen kommenterade att det som sticker ut är att kostnaden för renoveringen av den övre 

 lekplatsen är med. Dock tas det 300 000 från reparationfonden till detta. 

 

 Styrelsen fick en fråga om varför elkostnaden ökat så mycket. Svaret var att det beror på 

 fasta kostnader som man inte kan påverka.  
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§14 Val av styrelse 

 Val av styrelse skedde enligt valberedningens förslag. På frågan om det fanns ytterligare 

 förslag, gavs inga förslag. 

 Till styrelse valdes: 

 Ordförande   May J. Nürnberg  B 30  nyval 2 år 

 Kassör    Nicklas Glimstad Gozzi B 110  omval 2 år 

 

 Ledamot   Magnus Erkstam  B 116  kvarstår (1 år) 

 Ledamot   Anna Thunman  B 60  kvarstår (1 år) 

 Ledamot   Jimmy Ämtö   B78  nyval 2 år 

 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. 

 

Infogruppen utgår då all information som ska skickas ut kommer skötas av 

styrelsemedlemmar, för enkelhetens skull. 

 

Trädgårdsgruppen väljs inte av årsmötet. 

 

Det noterades att styrelsens sammansättning lever upp till föreningens stadgar. 

 

 Val av övriga funktionärer 

 Till övriga funktionärer valdes: 

 Teknisk kommitté  Daniel Vinberg  B108  nyval 1 år 

     Elina Kramer   M146  nyval 1 år 

     Jimmy Ämtö   B78  omval 1 år 

     Jonas Aaslund   B172  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 

 

 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 

 accepterades och godkändes av mötet. 

 Det noterades också att adresser inte var redovisade i valberedningens förslag vilket kan ha 

 intresse för spridningen av funktionärer inom området.  
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Längombud utses av respektive länga på 1 år, årsmötets förslag: 

     N-O Lindblom  M180 

     P Krank   M 158 

     R Alm   M 144 

     S Tärnström Nilsson M 128 

     T Juntalue  B 14 

     U Tägt   B 40 

     V Berglund  B 48 

     Y Lycking  B 68 

     Å Ljungqvist Landgraff B 56 

     Ä Wessman  B 90 

     Ö Erkstam  B 116 

 

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

  

 

§15 Övriga frågor 

 

Målning av takhuvarna 

Lennart Bresell lyfta frågan om takhuvarna i framtiden bör målas av en målarfirma som 

samfälligheten anlitar för att måla alla takhuvar samtidigt. Tidigare har medlemmarna alltid 

målat sina egna huvar (ofta under städdagarna) men det poängterades att inte alla har 

möjlighet att gå upp på taket. 

 

Årsmötet diskuterade frågan och flera tyckte att förslaget var bra.  

 

Gunnar Viktorsson påpekade att man då eventuellt kan inkludera krönplåtarna på 

tegelväggar i samma arbetsgång. 

 

Styrelsen kommer diskutera frågan på kommande styrelsemöten. 

 

 

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. Detta 

med tanke på läckage mellan bod och huskropp. 

 

Mötesordförande Magnus Erkstam svarade att det inte pågick något sådant arbete, men att 

styrelsen tar det med sig på sin lista över saker att diskutera kommande år.  

 

Elbilar 

 

Nicklas Glimstad Gozzi informerade i frågan om föreningens anpassning för laddning av 

elbilar på samfällighetens parkeringsplatser och garage.  

 

Föreningens elsystem är inte anpassat för att klara av att ett större antal bilar laddas i 

garagen. Om fler än 2–3 bilar laddas i varje garagelänga, finns det en risk för att elsystemet 
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inte orkar med. 

 

Dessutom avråder elsäkerhetsverket från regelbunden laddning i vanliga 220 V-uttag i gamla 

elsystem överhuvudtaget då detta kan leda till risk för brand. 

 

Efter kommunikation med kommunens och andra experter kan man dra slutsatsen att 

föreningens anläggningsbeslut måste ändras för att det överhuvudtaget ska vara tillåtet att 

ladda i föreningen. 

 

I föreningens stadgar står inget om att det inte är tillåtet att tillhandahålla 

laddningsmöjligheter, men det står heller inget om att vi ska tillhandahålla detta. Även 

elstolparna utomhus omfattas av en ändring av anläggningsbeslutet. 

 

Samfällighetsföreningen Fjället har byggt nya garage men det är ovisst om de är förberedda 

för laddning av el-/hybridbilar. 

 

Kjell Andersson påpekade att det då är rimligare att säga att ingen får ladda så länge 

tekniken i samfälligheten inte tillåter att alla har möjlighet att ladda (och inte bara 2–3 bilar i 

varje garagelänga). 

 

Det framhölls också att flera kanske önskar att köpa el-/laddhybridbil framöver och att byta 

av boende då kan vara nödvändigt om det också i framtiden är mycket begränsade 

möjligheter eller helt förbjudet att ladda sin bil i samfällighetens garage. 

 

Styrelsen kommer fortsätta att arbeta med frågan om laddning av elbilar/laddhybrider även 

om den är omfattande och arbetskrävande. 

 

Framöver kan en ombyggnad av garagen bli aktuell av utrymmesskäl och då kan 

elinstallationen anpassas för laddning av elbilar. 

 

Kompost eller inte 

 

May Nürnberg lyfte frågan om samfälligheten i framtiden bör ha en kompost i skogen 

mellan länga U och Ä, på platsen där samfälligheten tidigare hade en kompost innan den 

stängdes genom ett årsmötesbeslut.  

 

Kjell Andersson framhöll att platsen, som också ligger på kommunens mark, tidigare varit 

som en sophög med mycket annat än bara växtdelar blandat i avfallet – till exempel 

plastkrukor, skärvor, plastblommor osv. 

 

Lars Brusdal menade att jorden från platsen ändå inte kan användas i trädgårdarna då den är 

full med frön och rötter från gammalt ogräs.  

 

Om platsen igen ska användas som kompost för föreningen, bör förslaget beredas grundligt 

och platsen förberedas för ändamålet samt att komposten måste skötas bland annat i 

samband med vår- och städdagarna. 
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Punkter som tillkom innan mötet avslutades 

 

Förråden –Föreningens förråd har städats och mycket bråte har körts till tippen. Styrelsen 

hoppas att vi gemensamt lyckas hålla de i fint och städat skick. Viktigt också att 

gräsklipparna hålls i gott skick. 

 

Gruset kommer sopas upp senast 30 april, förhoppningsvis kommande vecka. 

 

Tvättstugan Det bör sättas upp lappar om hur man städar och underhåller lokalerna och var 

man slänger tomma förpackningar osv.  

Inför nästa städhelg bör det köpas in städmedel till städningen. 

 

Klubblokalen Eluttaget i möterummet fungerar inte.  

 

Förvaring i garagen  Det påpekades att om man förvarar hjul i garaget så måste de vara 

låsta på något sätt för att man ska få ersättning på försäkringen. Det sades också att man inte 

får förvara brännbart i garagen. Riktlinjer efterfrågades vad är det som gäller beträffande 

förvaring i garagen. 

 

 Avtackningar 
Avgående ordförande Kristoffer Alm, TK-medlem Max Hansen och Linnéa Ahlberg 

avtackades alla i sin frånvaro med blommor och presentkort.  

 

§16 Årsmötesprotokollets tillkännagivande  

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

 tvättstugan. 

 

§17 Årsmötet avslutades. 
 

 

 

 

 

 

Sekreterare      Mötesordförande 

 

 

_________________________________  ___________________________________ 

May Nürnberg      Magnus Erkstam   

 

 

 

Justeras      Justeras 

 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Gunnar Viktorsson      


