
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

11 mars 2020

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

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

1 Val av justerare

Nicklas Glimstad Gozzi valdes till att justera mötesprotokollet.

2 Godkännande av föreg̊aende protokoll

Föreg̊aende protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3 TK

3.1 Betongelement vid parkeringar

Vissa betongelement vid parkeringarna ovanför och nedanför dubbelgaraget har g̊att
sönder. Det kan vara möjligt att limma en del, men vissa behöver bytas ut.

TK undersöker vad vi kan göra själv och vad som behöver lejas ut, samt kostnader för
detta.
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Uppgift: Undersök vad som behöver lejas ut för att ersätta betongelementen vid par-
keringsplatserna och kostnader för detta. (TK)

3.2 Måla parkeringsplatser

Målning av parkeringsplatser diskuterades, men vi avvaktar med det just nu.

4 Uppgiftslista fr̊an styrelsemöte 11 februari 2020

1. Hör med elektriker om skick p̊a elsystem, behov av el för laddning och laddboxar.

Kvarst̊ar.

Uppgift: Hör med elektriker om skick p̊a elsystem, behov av el för laddning och
laddboxar. (Nicklas)

2. Fortsätt inventera renoveringsbehov i omr̊adet inför v̊arstädningen.

Vi diskuterade om det behövdes en större eller fler containrar för att ta hand om ris
fr̊an de träd som fallit. Vi har emellertid redan den största containern och vi kom
fram till att vi som vanligt f̊ar trycka p̊a att privat trädg̊ardsavfall läggs i containern
sist och i m̊an av plats. D̊a borde vi kunna ta hand om det gemensamma.

I övrigt klart.

3. Införskaffa material för renovering av lekstugan p̊a nedre lekplatsen.

Tas med p̊a uppgiftslistan inför städdagarna. Längorna som renoverar lekstugan
f̊ar köpa material efter behov och ersätts för utlägg.

4. Ta med ringbarkning av aspar efter behovs och omhändertagande av den nedfallna
björken p̊a uppgiftslistorna till v̊arstädningen.

Vi avvaktar med detta till hösten. Kvarst̊ar.

5. Ta fram förslag p̊a lämplig hantverkarställning att köpa in till samfälligheten.

Klart. En antal förslag presenterades. Efter en diskussion kom vi dock fram till
att vi inte köper n̊agon ställning nu. Vi s̊ag inte att behovet var s̊a stort och vi
tror att det blir en administrativ börda att föreningen har hand om en ställning.
Eventuellt tar vi upp fr̊agan igen i framtiden om vi ser ett mer konkret behov.

6. Skriv förslag till årsmötet om att ta ned tallen närmast länga U p̊a allmänningen
vid södra gaveln.

Klart.
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7. Beställ sandsopning av Granholm.

Kvarst̊ar.

Uppgift: Beställ sandsopning av Granholm. (May) Klart innan v̊arstädningen

8. Gör markering s̊a att man ser var soptunnorna ska placeras mellan länga Y/Å och
T vid tömning.

Klart.

9. Precisera arbete med farthinder och ta in en uppdaterad offert.

Klart. Vi har f̊att en offert p̊a 14 asfalterade farthinder och lagning av potth̊al.
Styrelsen beslutade att g̊a vidare och beställa detta. Arbetet planeras till efter
städdagarna och sandsopning, den 27 - 28 april. En informationslapp förbereds
och delas ut inför detta och meddelar om begränsad framkomlighet i omr̊adet i
samband med detta.

Beslut: Styrelsemötet beslutade att beställa asfaltering av fartgupp och lagning
av potth̊al.

Uppgift: Förbered informationslapp om asfaltering och dela ut efter städdagarna.
(Elina)

10. Beställ rörmokare som lagar röret under M130.

Klart. Rörmokaren är färdig med arbetet.

5 Valberedningen

Valberedningen har tagit fram ett förslag p̊a personer som sammanställs i årsmöteshandlingarna.
Valberedningen tar även fram ett förslag p̊a arvoden.

Uppgift: Ta fram förslag p̊a arvoden till funktionärer och skicka till sekreteraren för
sammanställning till årsmöteshandlingarna. (Anna, Valberedningen) Klart senast 22/3

6 Trädgruppen

6.1 Årsmötesförslag ang̊aende de värdeladdade träden

Ett förslag om att ta ner ett av de värdeladdade träden har förberetts till årsmöteshandlingarna.
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6.2 Järna trädv̊ard

Järna trädv̊ard har bokats och kommer 11 juni.

7 Årsmötet

Länga U/V meddelade att de inte klarade av att ordna årsmötesfesten. Vi ställer in den
och hoppas p̊a att det g̊ar bättre nästa år.

Vi skulle d̊a kunna börja med årsmötet kl 16.30.

Årsmöteshandlingarna bör vara klara senast 22 mars s̊a att vi hinner trycka dem och
dela ut dem senast 4 april. Vi siktar p̊a att trycka dem p̊a Copy Shop i Segeltorp. Anna
har möjlighet att hämta ut dem efter tryck.

Magnus skriver verksamhetsberättelse, samt sammanställer årsmöteshandlingarna. Nick-
las skriver den ekonomiska berättelsen, samt sammanställer budget, resultat- och ba-
lansräkning och mailar Magnus.

Uppgift: Skriv verksamhetsberättelse. (Magnus) Klart senast 22/3

Uppgift: Skriv ekonomisk berättelse och sammanställ ekonomisk redovising. (Nicklas)
Klart senast 22/3

Uppgift: Sammanställ årsmöteshandlingarna. (Magnus) Klart senast 22/3

8 Städdagar

May delar ut kallelse till städdagarna, samt inbjudan för längombuden till styrelsemöte
innan.

Uppgift: Dela ut kallelse till städdagarna, samt möte för längombuden. (May)

Det har skrivits ett extra täckblad till städlistan som kommer att delas ut till längombuden,
med information om hur längans arbete kan organiseras.

Skriv informationslapp om vilka förberedelser inför maskinsopningen som de boende
behöver göra. Nämn särskilt att trottoaren vid Balingsnäsvägen tillhör kommunen och
inte kommer att sopas av Granholm, samt att man behöver sopa ut fr̊an under där bilar
parkeras och fr̊an kanter.

May beställer pall med jord, för användning bland annat i gemensam rabatt.

Uppgift: Beställ pall med jord. (May) Klart till städdagarna

St̊alkanter till trappa och sättsand att lägga under trappsteg behöver beställas.
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Uppgift: Beställ st̊alkanter till trappa. (May) Klart till städdagarna

Uppgift: Beställ sättsand. (TK) Klart till städdagarna

9 Fiber i samfälligheten

Lägg till diskussionspunkt p̊a årsmötets dagordning.

10 Budget

Nicklas gick igenom budgetförslaget. I förslaget fanns med att höja kvartalsavgiften med
200 kr, främst p̊a grund av ökade kostnader för värme.

11 Övriga fr̊agor

11.1 Kulvertinspektioner

Vissa längor inspekterar sin kulvert oftare än p̊a städdagarna, till exempel en g̊ang
per m̊anad. Det kan vara bra för att förebygga skador fr̊an läckage. Ta upp det som
information under övriga fr̊agor p̊a årsmötet.

Informera även om att matning av f̊aglar kan dra till sig r̊attor, vilket vi har ett problem
med i samfälligheten.

11.2 Sandl̊adesand

I och med ombyggnationen av lekplatsen högst upp i omr̊adet har vi hamnat i otakt med
utbytet av sandl̊adesanden. Vi avvaktar därför ett år och byter sand i alla sandl̊ador d̊a.
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Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Nicklas Glimstad Gozzi
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Styrelsemötet beslutade att beställa asfaltering av fartgupp och lagning av
potth̊al.

Sammanfattning av uppgifter

1 Undersök vad som behöver lejas ut för att ersätta betongelementen vid parke-
ringsplatserna och kostnader för detta. (TK)

2 Hör med elektriker om skick p̊a elsystem, behov av el för laddning och ladd-
boxar. (Nicklas)

3 Beställ sandsopning av Granholm. (May) Klart innan v̊arstädningen

4 Förbered informationslapp om asfaltering och dela ut efter städdagarna. (Eli-
na)

5 Ta fram förslag p̊a arvoden till funktionärer och skicka till sekreteraren för sam-
manställning till årsmöteshandlingarna. (Anna, Valberedningen) Klart senast
22/3

6 Skriv verksamhetsberättelse. (Magnus) Klart senast 22/3

7 Skriv ekonomisk berättelse och sammanställ ekonomisk redovising. (Nicklas)
Klart senast 22/3

8 Sammanställ årsmöteshandlingarna. (Magnus) Klart senast 22/3

9 Dela ut kallelse till städdagarna, samt möte för längombuden. (May)

10 Beställ pall med jord. (May) Klart till städdagarna

11 Beställ st̊alkanter till trappa. (May) Klart till städdagarna

12 Beställ sättsand. (TK) Klart till städdagarna
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