
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

5 november 2019

Närvarande: May Nürnberg (ordförande)
Nicklas Glimstad Gozzi (kassör)
Anna Thunman (ledamot)
Magnus Erkstam (sekreterare)
Jimmy Ämtö (ledamot/TK)
Mats Tägt (suppleant)
Elina Kramer (TK)
Jonas Aaslund (TK)

Anmält fr̊anvaro: Anne Claesson-Magnusson (suppleant)
Daniel Vinberg (TK)

1 Val av justerare

Jimmy Ämtö valdes till att justera mötesprotokollet.

2 Godkännande av föreg̊aende protokoll

Föreg̊aende protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3 Information fr̊an TK

3.1 Rapport fr̊an städdagarna

Rapport fr̊an längorna N/O, P, S och Å saknas.

Trappen ner mot parkeringen vid länga T behöver rustas upp. Plattor har vittrat sönder
och trädelar är ruttna. Omr̊adets trappor behöver ses över inför nästa städdag.

Uppgift: Planera översyn av trappor i omr̊adet till nästa städdag. (TK)
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G̊angjärnen p̊a sandningsl̊adan vid länga Ä är trasiga. Sandl̊adan vid lekparken bakom
länga Ä behöver ses över. Länga Ä önskar hjälp med lekplatsen fr̊an övriga längor.
Länga Å hade planerat att byta takpapp p̊a lekstugan, men ins̊ag att vindskivorna
ocks̊a behövde bytas. Länga Å planerar att byta vindskivor och takpapp till v̊aren.

Uppgift: Ta med upprustning av lekstuga p̊a länga Å:s uppgiftslista till v̊arstädningen,
som p̊aminnelse. (TK)

Mötet diskuterade att inte alla medlemmar hjälpte till p̊a städdagarna. En tanke lyftes
om straffavgift, men det är antagligen sv̊art att införa, även om det kanske skulle g̊a att
erbjuda en rabatt p̊a medlemsavgiften för de som hjälper till.

Samtidigt vill vi inte att en eventuell avgift eller rabatt skulle kunna tas som intäkt för
att det är OK att inte hjälpa till p̊a städdagen. Styrelsen har därför inte n̊agot konkret
förslag i fr̊agan. Om det är n̊agot som ska införas m̊aste det lyftas till årsmötet, d̊a det
rör medlemsavgiften.

Omfattningen av städomr̊adena diskuterades och om de är rättvisa. Längorna har olika
m̊anga fastigheter, vilket motiverar att städomr̊adena är olika stora. Samtidigt är det
ett problem om inte alla hjälper till i vissa längor, vilket kan lägga alltför mycket arbete
p̊a de som är aktiva p̊a städdagen.

TK fick i uppgift att göra en översyn av städomr̊adena och se vad som ing̊ar i respektive
och hur omr̊adena förändrats över åren.

Uppgift: Se över indelningen av städomr̊aden. (TK)

3.2 Fartdämpare

Elina (TK) har träffat en representant fr̊an GW Asfalt. De kan asfaltera farthinder som
plogbilen klarar. Vi tar fram ett förslag p̊a var farthinder kan placeras och begär en offert
för dessa. Förslaget utg̊ar i första hand fr̊an var vi har farthinder i nuläget, samt n̊agra
ytterligare.

Uppgift: Meddela GW Asfalt v̊art förslag p̊a asfaltering av farthinder för att f̊a pris-
uppgift och offert. (Elina, TK)

May pratar med ordförandena i de tre övriga samfällighetsföreningarna i v̊art näromr̊ade
och hör om det är fler som är intresserade av asfaltering av farthinder.

Om vi bestämmer oss för att asfaltera farthinder kan det vara lämpligt att åtgärda
sättningar och andra brister i asfalteringen av v̊ara vägar, p̊a samma g̊ang.

De flesta flyttbara farthinder är bortplockade. De som är kvar kommer att plockas bort
i närtid för vinterförvaring.
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3.3 Spricka i tegelväggen länga N (M174)

Länga N har f̊att en spricka i gavelväggen p̊a fastigheten med adress Mellansjövägen
174. Fastighetsägaren har kontaktat styrelsen. D̊a väggen tillhör fastigheten bör fas-
tighetsägaren kontakta sitt försäkringsbolag s̊a att de kan utreda orsak och eventuella
åtgärder. Styrelsen meddelar fastighetsägaren detta.

3.4 Instruktion till expansionskärl

Instruktion till expansionskärlet i undercentralen har ännu inte tagits fram. Uppgiften
kvarst̊ar.

Uppgift: Ta fram instruktion för p̊afyllning av vatten i expansionskärlet i undercentra-
len. (Jonas, TK)

3.5 Målning av parkeringsplatser

Elina (TK) väntar fortfarande p̊a prisförslag för strips som kan användas för att markera
parkeringsplatser.

4 Uppgiftslistan

1. Inköp till städdagen och städdagen är avklarade.

2. Instruktion till expansionskärl har inte tagits fram än. Uppgift kvarst̊ar.

3. Nya lappar till tvättstugebokningen med information om att boka max 2 pass i
taget har satts upp.

4. Snökäppar har satts upp vid länga R, P och S. Länga T - Ö kvarst̊ar. Det lyftes
att det kunde behövas i kanten av v̊art omr̊ade ut mot Balingsnäsvägen. Tidigare
år har kommunens plogare kört sönder gräsmattor bredvid trottoaren. Dock har
det varit ett problem att de även kört ner snökäppar som vi satt upp.

Uppgift: Sätt upp kvarvarande snökäppar för länga T - Ö, samt i utkanten av
v̊art omr̊ade mot Balingsnäsvägen. (TK)

5. Det g̊ar att hyra Balingsnässkolan p̊a lördagar kl 8 - 20. Den del som g̊ar att hyra
är omr̊adet framför scenen, direkt innanför huvudentrén. Matsal och kök g̊ar inte
att hyra.

Kostnaden är 420 kr/timme.

6. May har hört sig för med en annan förening. De har antingen haft sitt årsmöte i
skolan eller trängt ihop sig i gemensamhetslokal motsvarande v̊ar tvättstuga.
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7. Elina har inte f̊att n̊agot svar om det finns möjlighet att hyra förskolan som st̊ar
tom.

8. Balingsholm g̊ar endast att hyra p̊a helgen om hela anläggningen hyrs. För oss
innebär det att n̊agon annan m̊aste hyra anläggningen samma helg för att vi ska
kunna hyra ett konferensrum. Detta kostar d̊a 1500 kr/h. I dagsläget är det endast
4 april som g̊ar att hyra.

9. May har lagt upp information om motorvärmare p̊a hemsidan.

10. TK har kontrollerat motorvärmare och satt upp reservationsskyltar.

11. TK väntar p̊a beställd LED-lampa för att kunna sätta upp i gatlykta vid länga
N/O.

Uppgift: Byt lampa i gatlykta vid länga N/O till LED. (Jonas, TK)

5 Utvärdering av städdagarna

Det mesta ang̊aende städdagarna har avhandlats under TK:s punkt. Det lyftes att trädet
utanför länga Ä:s garage beskurits oturligt. Även om det kan vara motiverat att beskära
träd ska styrelsen eller trädgruppen kontaktas först. Detta s̊a att vi kan utnyttja den
kunskap som finns för att se om det är lämpligt att beskära och i s̊a fall att det görs p̊a
ett s̊a bra sätt som möjligt s̊a att inte träden skadas i onödan eller dör.

Tydligare instruktion om detta tas med p̊a kallelsen till kommande städdagar.

Uppgift: Ta med instruktion om vad som gäller för beskärning av träd p̊a kallelse till
kommande städdagar. (Styrelsen, TK)

6 El- och hybridbilsladdning

Svaren fr̊an enkätundersökningen ger att n̊agra medlemmar kan tänka sig att köpa en
el- eller hybridbil inom 1 år, ytterligare n̊agra fler inom 2 - 3 år, samt ca en fjärdedel
inom 3 - 4 år.

Det har kommit in ett förslag om att konvertera en eller flera motorvärmarstolpar till
laddstolpar. Kostnaden för ombyggnationen skulle d̊a täckas av hyran p̊a laddstolpen
och skrivas av p̊a ett antal år.

Samtidigt vill vi gärna att medlemmarna parkerar sina bilar i garagen och har möjlighet
att ladda där. Kostnaden för att förbereda en garageplats för att kunna ladda säkert bör
rimligtvis belasta fastighetsägaren som nyttjar garageplatsen.

Oavsett vilken lösning som eventuellt införs behöver vi börja med att inventera v̊art
elsystem. TK anlitar en elektriker för att kontrollera följande:
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• Säkringar och hur mycket ström vi har tillg̊ang till.

• Skick p̊a ledningar och kontakter.

• Jämföra med befintliga ritningar av elsystemet för att se vad som stämmer och
uppdatera felaktigheter.

• Se över vilken effekt vi tar ut fr̊an det gemensamma elsystemet (motorvärmare,
garage och tvättstuga) i dagsläget och hur det varierar över dygnet.

Uppgift: Ta fram ett förslag p̊a uppdragsbeskrivning till elektriker för att se över v̊art
gemensamma elsystem. (Jonas, TK)

7 Trädgruppen

Arbetet med att ta fram ett förslag för hantering av de värdeladdade träden kvarst̊ar.
Det har inkommit önskem̊al fr̊an tv̊a fastighetsägare i länga V om att ta ner tallen
mellan länga Å och V. D̊a denna tall är en av de värdeladdade träden, och i övrigt frisk,
hanteras den i samband med övriga träd.

8 Renh̊allning: flytt av sopkärl?

Det har inkommit en fr̊aga om det är möjligt att ställa länga Y och Å:s sopkärl p̊a n̊agon
annan plats vid tömning. Styrelsen har varit i kontakt med Urban Larsson fr̊an SRV,
som har mätt p̊a omr̊adet. Enligt honom finns det tyvärr inte n̊agon annan tydlig plats
att ställa sopkärlen p̊a.

De berörda längorna kan diskutera fr̊agan och se om de kommer fram till ett förslag p̊a
bättre placering som vi kan lyfta till SRV.

9 Årsmötet 2020

Tid och plats för årsmötet beslutas p̊a nästa möte. Inriktningen är dock att ha årsmötet
i Balingsnässkolan. Det återst̊ar att se om det är möjligt att ha en årsmötesfest.
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10 Övriga fr̊agor

10.1 Försäkringsärende SRV

SRV har skadat ett garagetak i samband med soptömning. Styrelsen har kontaktat SRV
som har skickat fr̊agan vidare till sitt försäkringsbolag. Samfällighetens försäkringsbolag
har meddelat att skadan ska hanteras av SRVs trafikförsäkring. Vi avvaktar svar fr̊an
SRV och deras försäkringsbolag.

10.2 Ekonomisk delrapport

Föreningens ekonomi är god. Föreningens l̊an uppg̊ar till 625 000 kronor och tillg̊angar
till ca 2,4 miljoner kr.

10.3 Individuell värmemätning

Schneider Electrics som vi har avtal med för underh̊all av värmesystemet har tagit upp
att man med individuell värmemätning brukar kunna spara ca 30 %. Det kan vara värt
att undersöka vad det skulle kosta att installera individuell mätning.

10.4 Konto Jula Pro

Nicklas har ansökt om och f̊att ett konto p̊a Jula Pro. Vi har en kredit p̊a 10 000 kronor.
De som har behov av att nyttja det kan vända sig till Nicklas som administrerar kontot,
för att läggas upp som användare.

11 Nästa möte

Nästa möte är 11 december enligt tidigare planering.
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Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Jimmy Ämtö
Justeras
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Sammanfattning av beslut

Sammanfattning av uppgifter

1 Planera översyn av trappor i omr̊adet till nästa städdag. (TK)

2 Ta med upprustning av lekstuga p̊a länga Å:s uppgiftslista till v̊arstädningen,
som p̊aminnelse. (TK)

3 Se över indelningen av städomr̊aden. (TK)

4 Meddela GW Asfalt v̊art förslag p̊a asfaltering av farthinder för att f̊a prisupp-
gift och offert. (Elina, TK)

5 Ta fram instruktion för p̊afyllning av vatten i expansionskärlet i undercentralen.
(Jonas, TK)

6 Sätt upp kvarvarande snökäppar för länga T - Ö, samt i utkanten av v̊art
omr̊ade mot Balingsnäsvägen. (TK)

7 Byt lampa i gatlykta vid länga N/O till LED. (Jonas, TK)

8 Ta med instruktion om vad som gäller för beskärning av träd p̊a kallelse till
kommande städdagar. (Styrelsen, TK)

9 Ta fram ett förslag p̊a uppdragsbeskrivning till elektriker för att se över v̊art
gemensamma elsystem. (Jonas, TK)
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