
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

11 december 2019

Bilagor:
Bilaga 1 - Lägesrapport för de 6 ”värdeladdade” träden

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

Anmält fr̊anvaro: Elina Kramer (TK)
Daniel Vinberg (TK)

1 Val av justerare

Nicklas Glimstad Gozzi valdes till att justera mötesprotokollet.

2 Information om individuell värmemätning

May hade f̊att reklam som hävdade att man kunde spara upp till 30 % p̊a sina värmekostnader
genom att g̊a över till individuell mätning och d̊a spara in investeringskostnaden p̊a tv̊a
år. Av föreningarna i omr̊adet är det endast Berget som har bytt till individuell mätning.
Detta har de haft i åtminstone tio år och förefaller vara nöjda med sin lösning.

Kjell Andersson fr̊an en tidigare styrelse besökte mötet för att berätta om hur man
resonerat kring ett införande av individuell värmemätning.

Kjell inledde med att säga att han inte var negativ till individuell värmemätning. Trots
det hade den tidigare styrelsen valt att inte g̊a vidare med detta.
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V̊art värmesystem har tv̊a värmeväxlare i tvättstugan. En för värme och en för varm-
vatten. Till den punkten köper föreningen värme, som växlas över till ledningssystemen
som g̊ar ut till radhusen. Vi har l̊anga ledningar som g̊ar igenom hela omr̊adet med
förh̊allandevis stora effektförluster. Vattnet cirkuleras hela tiden.

Vi köper ocks̊a kallvatten, som värms i den ena värmeväxlaren och distribueras vidare
som varmvatten till hush̊allen.

Varje hus har en anslutningspunkt för värmen, men fyra separata anslutningspunkter
för vatten. Totalt är det allts̊a fem anslutningspunkter för värme, vilket gör installation
av individuella mätare förh̊allandevis komplicerat.

I den tidigare bedömningen hade man tagit fasta p̊a följande fyra punkter:

1. I v̊art fjärrvärmeavtal har vi en förh̊allandevis stor fast kostnad. V̊ara värmekostnader
ligger p̊a ca 1 miljon kronor, varav ca hälften är den fasta delen. Fr̊agan är d̊a hur
den ska fördelas vid individuell mätning. Ska den delas jämnt p̊a 84 hush̊all eller
proportionellt mot hur mycket man förbrukar?

2. Vi har l̊anga ledningssystem med förluster i ledningarna. Det innebär att summan
av de individuella mätningarna kommer att vara mindre än det vi behöver betala
för fjärrvärmen. Hur ska d̊a kostnaderna för förlusterna fördelas?

3. Det krävs minst fem mätare per hus om man inte bygger om anslutningarna.

4. Sedan tillkommer en värderingsfr̊aga: Är det lämpligt med individuell mätning av
värme i radhus? Ytterhusen värmer upp mellanliggande hus vilket gör att det skulle
bli dyrare för gavelhusen än mellanliggande, trots att de har lika varmt inomhus.

Det är oklart hur Berget tagit ställning till ovanst̊aende punkter, men de har färre
fastigheter och kortare ledningssystem.

Sedan tillkommer kostnad för administration av de individuella mätarna.

Sammantaget gjorde dessa punkter att den tidigare styrelsen inte ans̊ag att det var värt
att g̊a vidare med en överg̊ang till individuell mätning.

Om hälften av v̊ara värmekostnader är beroende av förbrukningen innebär en 30 %
besparing ca 150:- billigare värme per fastighet och m̊anad. Dessutom gör den höga
fasta delen att incitamentet för att spara värme antagligen är lägre.

Det är dessutom troligt att installationen blir dyrare än normalfallet p.g.a. v̊art gamla
och komplicerade värmesystem.

Detta tillsammans med ovanst̊aende fr̊agor som skulle behöva redas ut ledde till att
styrelsemötet beslutade att inte g̊a vidare med fr̊agan om individuell värmemätning.

Beslut: Styrelsen beslutade att inte g̊a vidare med individuell värmemätning.

Efter denna punkt lämnade Kjell mötet.
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3 Föreg̊aende protokoll

Föreg̊aende protokoll godkändes och lades till handlingarna.

4 TK

4.1 Individuell värmemätning

Fr̊agan diskuterades p̊a punkten ovan.

4.2 Lite för f̊a snökäppar

Det har kommit in synpunkter p̊a att det har satts upp för f̊a snökäppar p̊a vissa ställen i
v̊art omr̊ade. TK kollar och sätter upp ytterligare käppar i helgen. Det finns fortfarande
n̊agra snökäppar över i garaget och den röda boden som kan sättas upp efter behov.

Uppgift: Sätt upp ytterligare snökäppar efter behov. (TK)

4.3 Elgenomg̊angen

Jonas har undersökt v̊art elsystem. Föreningen har 4 abonnemang. Tv̊a stycken 32A
(trefas) som g̊ar till tvättstuga, motorvärmarstolpar samt nedre garage. Ett 20A (trefas)
som g̊ar till garaget ovanför tvättstugan. Ett 20A (trefas) som g̊ar till dubbelgaraget.

Om alla maskiner i tvättstugan är ig̊ang samtidigt används i princip hela eltillg̊angen.

Dagens elsystem skulle kunna räcka till att ladda ca 10 - 16 el-/hybridbilar p̊a natten
när tvättmaskinerna inte är ig̊ang. Dock konkurrerar motorvärmare med laddning.

Jonas hör med v̊ar elleverantör om det är möjligt att uppgradera v̊ara befintliga abon-
nemang. Vad finns det för begränsningar och hur mycket skulle det kosta?

Om vi vill g̊a vidare med installation av laddboxar skulle vi kunna kontakta en leve-
rantör som d̊a ser över förutsättningarna i v̊ara elsystem. Vi g̊ar inte vidare med n̊agon
ytterligare undersökning av elsystemet av en oberoende elektriker i dagsläget.

Jonas passar även p̊a att höra med v̊ar elleverantör om dem erbjuder laddboxar.

Nicklas stödjer kontakten med Vattenfall efter behov.

Uppgift: Hör med elleverantör vilka möjligheter som finns att uppgradera föreningens
elabonnemang och vad det skulle kosta. (Jonas, Nicklas)

Uppgift: Kontrollera även om v̊ar befintliga elleverantör erbjuder laddboxar. (Jonas,
Nicklas)
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5 Uppgiftslistan

Fr̊an styrelsemötet 11 november.

1. Översyn av trapporna kvarst̊ar.

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

2. P̊aminnelse om upprustning av lekstugan kvarst̊ar.

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

3. Översyn av indelning av städomr̊aden kvarst̊ar.

Uppgift: Se över indelningen av städomr̊aden. (TK)

4. Elina har begärt en offert fr̊an GW Asfalt p̊a ca 10st fartgupp. Vi har inte f̊att
n̊agot svar än.

5. Instruktion för expansionskärlet kvarst̊ar.

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

6. De flesta snökäppar har satts upp. N̊agra kvarst̊ar och sätts upp till helgen.

7. Klart. Gatlyktan vid länga N/O har bytts.

8. Instruktion för hantering av träd p̊a städdagarna kvarst̊ar.

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

9. Klart. Uppdragsförslag till elektriker har tagits fram.

6 Inköp av ny bordsskiva och stolar till tvättstugan

Bordsskivan p̊a ett av borden i tvättstugan har g̊att sönder. Benen g̊ar dock att använda.
Dessutom är fler av stolarna trasiga eller p̊a upphällningen. Anne har tagit fram att en ny
bordsskiva kostar 699 kr och klappstolar för offentlig miljö 293 kr/stol inklusive moms.

Vi beslutade att köpa in en bordsskiva och 10 st stolar, för att ersätta de trasiga möblerna
i tvättstugan.

Beslut: Styrelsen beslutade att köpa in en bordsskiva och 10 st stolar till tvättstugan.

Uppgift: Beställ en bordsskiva och 10 st stolar. (Anne)
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7 El-/hybridbilsladdning

Inget ytterligare diskuterades utöver elgenomg̊angen ovan.

8 Trädgruppen

Trädgruppen har bifogat en sammanställning över de 6 värdeladdade träden i omr̊adet.

Trädgruppen har tillsammans med en arborist g̊att igenom trädbest̊andet p̊a föreningens
mark. Sjuka träd eller träd som av olika anledningar har behövts tas ner eller beskäras
har hanterats. För tätt växande träd har gallrats för att ge utrymme åt andra.

De värdeladdade träden är 6 stycken träd som är friska och har bedömts av arborist att
de har n̊att sin fulla storlek och som kommer att kunna st̊a kvar i flera år.

Bland föreningens medlemmar finns det olika åsikter om dessa träd, därav begreppet de
värdeladdade träden. En del vill ta ner dem medan andra vill ha dem kvar.

De 6 träd som avses är en tall utanför tomtgränsen till B50 och B52, en tall utanför
tomtgränsen till B42, tv̊a tallar p̊a allmänningen vid södra gaveln länga U, silvergranen
vid nedre lekplatsen samt en tall vid övre parkeringen vid dubbelgaraget.

Se bilaga 1 fr̊an trädgruppen för närmare detaljer kring träden, synpunkter som kommit
in samt bedömning av arborist.

En diskussion följde. Det uttrycktes en oro för att om vi började ta ner träd skul-
le omr̊adet sakta tömmas p̊a träd. Samtidigt fanns ocks̊a åsikten att träd inte borde
st̊a alltför nära tomtgränserna. De negativa aspekterna av tallarna som lyftes fram var
framförallt nedskräpning hos de boende nära träden.

Redan nu har vi tagit ner flertalet träd de senaste åren. Även detta har det funnits olika
åsikter om.

Skulle man ta bort de värdeladdade träden skulle det innebära en tydlig förändring av
landskapet. Träden bidrar ocks̊a till att skydda mot vind och binda vatten i marken.

Ska vi tar ner träd som är friska bör vi g̊a försiktigt fram och ta ner ett i taget med flera
års mellanrum för att se hur landskapet p̊averkas och vilka nya träd som växer upp och
vilka som eventuellt behöver tas ned för att de blir d̊aliga.

Samtidigt behöver vi gallra sly och andra snabbväxande träd som t.ex. aspar löpande.

Vi har tidigare beslutat att beskära tallen utanför B42. Tyvärr hanns detta inte med
senaste g̊angen arboristen var här, d̊a oförutsedda problem uppkom, men detta ska göras
nästa g̊ang vi tar hit arboristen. Denna tas allts̊a inte ner.

Av de övriga uppfattar vi det som att det kommit in flest klagom̊al ang̊aende tallen
utanför B50 och B52 samt tallarna p̊a allmänningen vid södra gaveln av länga U. Vi
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begränsade därför diskussion till att gälla dessa återst̊aende tre träd och om max ett av
dessa skulle tas ner.

Som princip bevarar vi de träd som är friska och inte farliga, men vi har ocks̊a att ta
ställning till medlemmarnas olika åsikter och vilja. Vi diskuterade vidare om hur vi bäst
kan f̊a in och omhänderta dessa synpunkter.

Diskussionen kom inte längre och fr̊agan bordlades till nästa möte.

Uppgift: Titta p̊a de värdeladdade träden och fundera kring fr̊agan. (Alla)

9 Renh̊allning: status sopkärlen länga Y och Å, sophus?

För att komma vidare med placeringen av länga Y och Å:s soptunnor har längorna
kommit fram till att testa att flytta soptunnorna upp till vänster. Dock inte framför
gröna l̊adan, äppelträdet eller lyktstolpen.

Vi har haft ett möte med SRVs trafikledare. Han godkände att vi kunde testa denna
placeringen en g̊ang, men han trodde inte att den skulle fungera. Soptunnorna behöver
st̊a p̊a asfalt eller h̊ardgjord mark.

Jimmy och Anna pratar med respektive länga om placering vid tömningen p̊a fredag.

Uppgift: Prata med sina längor om placering av soptunnorna vid tömning. (Jimmy och
Anna)

10 Årsmötet 2020

Balingsnässkolan har bokats för årsmöte 18 april kl 16 - 19. Årsmötesfesten diskuterades.
En idé är att ha mingel i skolan efter årsmötet. Anne som bor i längan vars tur det är
att ordna årsmötesfesten tar med sig fr̊agan hem.

Elina har f̊att nej fr̊an Balingsnäs förskola p̊a v̊ar fr̊aga om det var möjligt att hyra
den.

Uppgift: Hör med övriga i längan om idéer kring årsmötesfesten. (Anne)
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11 Övriga fr̊agor

11.1 Försäkringsärende garage

Vi har drivit ett ärende gentemot SRV ang̊aende garagetaket som de sannolikt har
förstört vid tömning av soptunna.

SRVs försäkringsbolag hävdar att det inte är styrkt att sopbilen har orsakat skadan. V̊ar
försäkring fr̊an Trygg-Hansa har en självrisk p̊a 1,5 basbelopp, för trafikskador som inte
täcks av den andra partens trafikförsäkring. Vi kommer allts̊a inte att f̊a n̊agra pengar
fr̊an Trygg-Hansa.

Vi väntar fortfarande p̊a svar fr̊an SRV:s ledning kring hur de ser p̊a fr̊agan.

11.2 Rivning av Balingsnäs förskola

Vi har f̊att ett meddelande om att Balingsnäs gamla förskola ska rivas. Det framgick
inte när det kommer att ske.

12 Nästa möte

Nästa möte är onsdag 22 januari kl 19 - 21.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Nicklas Glimstad Gozzi
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Styrelsen beslutade att inte g̊a vidare med individuell värmemätning.

2 Styrelsen beslutade att köpa in en bordsskiva och 10 st stolar till tvättstugan.

Sammanfattning av uppgifter

1 Sätt upp ytterligare snökäppar efter behov. (TK)

2 Hör med elleverantör vilka möjligheter som finns att uppgradera föreningens
elabonnemang och vad det skulle kosta. (Jonas, Nicklas)

3 Kontrollera även om v̊ar befintliga elleverantör erbjuder laddboxar. (Jonas,
Nicklas)

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

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

6 Se över indelningen av städomr̊aden. (TK)

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

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

9 Beställ en bordsskiva och 10 st stolar. (Anne)

10 Titta p̊a de värdeladdade träden och fundera kring fr̊agan. (Alla)

11 Prata med sina längor om placering av soptunnorna vid tömning. (Jimmy och
Anna)

12 Hör med övriga i längan om idéer kring årsmötesfesten. (Anne)
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