
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

22 januari 2020

Bilagor:
Bilaga 1 - Protokoll fr̊an trädgruppsmöte 2020-01-06

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

Anmält fr̊anvaro: Nicklas Glimstad Gozzi (kassör)
Elina Kramer (TK)
Daniel Vinberg (TK)

1 Val av justerare

Anna Thunman valdes till att justera mötesprotokollet.

2 Godkännande av föreg̊aende protokoll

Föreg̊aende protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3 Genomg̊ang av uppgiftslistan fr̊an föreg̊aende protokoll

Fr̊an styrelsemötet 11 december 2019.

1. Sätt upp snökäppar efter behov: Klart.
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2. Hör med elleverantör om möjlighet till att uppgradera föreningens elabonnemang:
Kvarst̊ar.

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

3. Kontrollera om v̊ar befintliga elleverantör erbjuder laddboxar: Kvarst̊ar.

Uppgift: Kontrollera om v̊ar befintliga elleverantör erbjuder laddboxar. (Nicklas)

4. Planera översyn av trappor i omr̊adet till nästa städdag: Kvarst̊ar.

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

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

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

6. Se över indelningen av städomr̊aden: Kvarst̊ar. Fr̊agan diskuterades.

Uppgift: Se över indelningen av städomr̊aden. (Elina)

7. Ta fram instruktion för p̊afyllning av vatten i expansionskärlet i undercentralen:
Mötet kom fram till att instruktion inte behövdes. Lämnas utan åtgärd.

8. Ta med instruktion om vad som gäller för beskärning av träd p̊a kallelse till kom-
mande städdagar: Klart.

9. Beställ en bordsskiva och 10 st stolar: Klart. Jimmy fick i uppgift att skruva ihop
bordet.

Uppgift: Skruva ihop ny bordsskiva. (Jimmy)

10. Titta p̊a de värdeladdade träden och fundera kring fr̊agan: Klar, hanteras p̊a egen
punkt.

11. Prata med sina längor om placering av soptunnorna vid tömning: Klar, hanteras
p̊a egen punkt.

12. Hör med övriga i längan om idéer kring årsmötesfesten: Klar.

Anne har kollat att vi kan vara kvar i skolan till kl 22. Hon har även kollat upp
möjlighet till att köpa tapastallrikar. Vi kom fram till att vi skulle ha årsmötesfest
i skolan med n̊agon form av plockmat. Budget för mat och dryck har tidigare varit
ca 150:- person. Anne och hennes länga planerar festen.
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4 Valberedningen

Anna, representerande valberedningen, meddelade att valberedningen hade p̊abörjat sitt
arbete. Till nästa möte bad hon alla att fundera över vilka som var intresserade av att
ställa upp för omval.

5 Kommande mötesdatum

Städhelgen är planerad till 18 - 19 april, med årsmöte 18 april.

Kommande styrelsemöten planerades följande datum:

• Tisdag 11 februari

• Tisdag 10 mars

• Onsdag 1 april - längombuden bjuds in till detta möte

• Tisdag 19 maj

• Måndag 8 juni

Alla möten planeras till kl 19.00 - 21.00.

6 Elbilsfr̊agan

Denna punkt bordlades till nästa möte, d̊a Nicklas inte var närvarande.

7 Trädgruppen

Trädgruppen har träffats och protokollet fr̊an deras möte bifogas detta protokoll. Trädgruppen
föreslog att Järna Trädv̊ard ska komma hit för en ny genomg̊ang av träden, d̊a det g̊att
ett tag sedan de gjorde den förra genomg̊angen, samt beskära träd enligt plan. Bland
annat tallen ovanför pulkabacken, som skulle ha beskurits vid ett tidigare tillfälle, men
som d̊a inte hanns med, ska prioriteras.

Beslut: Styrelsemötet beslutade att trädgruppen ska ta in Järna trädv̊ard för genomg̊ang
och beskärning av träd.

Om möjligt vore det bra om de hinner komma redan nu p̊a v̊arvintern innan saven stiger,
men om de inte har tid med det f̊ar det bli senare i år. May kontrollerar när de har tid.

Uppgift: Beställ genomg̊ang av träd och beskärning av Järna trädv̊ard. (Trädgruppen,
May)
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Det har tidigare kommit in önskem̊al om återplantering av träd till trädgruppen. Trädgruppen
väntar emellertid p̊a ytterligare besked om intresse, d̊a det krävs att n̊agon ombesörjer
vattning m.m. under trädets etableringsfas. Tills dess avvaktar vi i fr̊agan.

7.1 Värdeladdade träd

Diskussionen om att ta ner n̊agot av de värdeladdade träden fr̊an förra mötet fortsat-
te. Den kom främst att handla om hur vi f̊ar in medlemmarnas åsikter i fr̊agan och
omhändertar dem p̊a bästa sätt. En enkät diskuterades, men d̊a finns problem kring hur
fr̊agan ska formuleras samt hur olika medlemmars svar ska tolkas och viktas.

Ett annat förslag var att ta fram ett förslag till årsmötet p̊a nedtagning av ett eller tv̊a
träd och l̊ata medlemmarna rösta om dessa. Även här fanns invändningar, främst att
det inte är s̊a m̊anga som g̊ar p̊a årsmötet.

Mötet kom änd̊a fram till att det vore bäst att hantera fr̊agan p̊a årsmötet och där l̊ata
medlemmarna ta ställning till det. P̊a nästa möte bör vi bestämma vilka träd som fr̊agan
ska handla om och om det ska vara ett eller tv̊a träd.

8 SRV och placering av soptunnor

Försöket med att hitta en ny plats för soptunnorna mellan längorna Y/Å och T disku-
terades. Vid tv̊a sophämtningar fungerade den nya placeringen bra, men inte vid den
tredje. Marginalerna verkar inte vara s̊a stora. Dessutom har det inte varit n̊agon snö i
år. Hade det varit det hade det antagligen varit sv̊arare.

Vi försöker en fjärde g̊ang med den nya placeringen och fungerar det fortfarande inte f̊ar
vi återg̊a till den ursprungliga placeringen framför garagen.

9 Övriga fr̊agor

9.1 Bänkbord till fotbollsplanen

Det lyftes att det kunde vara trevligt att köpa in ett bänkbord att ha vid fotbollsplanen.
Mötet beslutade att det kunde köpas in. Jimmy och Anna tar tag i det.

Beslut: Styrelsemötet beslutade att ett bänkbord till fotbollsplanen kunde köpas in.

Uppgift: Köp in bänkbord till fotbollsplanen. (Anna, Jimmy)
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9.2 Byggställning

Det föreslogs ocks̊a att vi skulle köpa in en mindre byggställning att ha gemensamt i
föreningen, p̊a samma sätt som att vi har ett antal stegar för allmänt bruk. Mötet tyckte
det var en bra idé. Jonas kollar p̊a vad som finns.

Uppgift: Kolla upp en lämplig byggställning samt pris p̊a denna. (Jonas)

9.3 Mangeln i tvättstugan

Mangeln i tvättstugan har g̊att sönder. En reparatör har undersökt den, men dömt ut
möjligheten att kunna reparera den. Det beslutades att köpa in en ny mangel, motsva-
rande den gamla, för ca 20 000:-.

Beslut: Styrelsemötet beslutade att köpa in en ny mangel till tvättstugan.

9.4 L̊asa dörren till pingisrummet

Det diskuterades om vi skulle l̊asa dörren till pingisrummet, d̊a vi tidigare har haft lite
problem med nedskräpning och saker som g̊att sönder. P̊a sistone tyckte vi emellertid
att det har blivit bättre, s̊a vi beslutade att fortsätta l̊ata dörren st̊a ol̊ast.

9.5 Lagning av garagetaket

Garagetaket har fortfarande inte lagats. Nu ska emellertid en ny pl̊at ha tillverkats efter
beställning, s̊a det verkar vara p̊a g̊ang.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Anna Thunman
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Styrelsemötet beslutade att trädgruppen ska ta in Järna trädv̊ard för genomg̊ang
och beskärning av träd.

2 Styrelsemötet beslutade att ett bänkbord till fotbollsplanen kunde köpas in.

3 Styrelsemötet beslutade att köpa in en ny mangel till tvättstugan.

Sammanfattning av uppgifter

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

2 Kontrollera om v̊ar befintliga elleverantör erbjuder laddboxar. (Nicklas)

3 Planera översyn av trappor i omr̊adet till nästa städdag. (Elina)

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

5 Se över indelningen av städomr̊aden. (Elina)

6 Skruva ihop ny bordsskiva. (Jimmy)

7 Beställ genomg̊ang av träd och beskärning av Järna trädv̊ard. (Trädgruppen,
May)

8 Köp in bänkbord till fotbollsplanen. (Anna, Jimmy)

9 Kolla upp en lämplig byggställning samt pris p̊a denna. (Jonas)
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