
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

1 april 2020

Närvarande: May Nürnberg (ordförande)
Nicklas Glimstad Gozzi (kassör)
Anna Thunman (ledamot)
Magnus Erkstam (sekreterare)
Jimmy Ämtö (ledamot/TK)

Anmält fr̊anvaro: Anne Claesson-Magnusson (suppleant)
Mats Tägt (suppleant)
Elina Kramer (TK)
Jonas Aaslund (TK)
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 TK: prisuppgifter p̊a betongelement

Elina har tagit fram priser p̊a betongelement, men d̊a hon inte kunde vara med p̊a mötet
avvaktar vi med denna fr̊aga till nästa möte.
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4 Uppgiftslista fr̊an möte 11 mars

1. Undersök vad som behöver lejas ut för att ersätta betongelementen vid parkerings-
platserna och kostnader för detta.

Kvarst̊ar.

Uppgift: Undersök vad som behöver lejas ut för att ersätta betongelementen vid
parkeringsplatserna och kostnader för detta. (TK)

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

Kvarst̊ar. Nicklas ringer elektriker.

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

3. Beställ sandsopning av Granholm.

Klart. Grovsopning har redan gjorts. Finsopning görs efter städdagarna.

4. Förbered informationslapp om asfaltering och dela ut efter städdagarna.

Klart.

5. Ta fram förslag p̊a arvoden till funktionärer och skicka till sekreteraren för sam-
manställning till årsmöteshandlingarna.

Klart.

6. Skriv verksamhetsberättelse.

Klart.

7. Skriv ekonomisk berättelse och sammanställ ekonomisk redovising.

Klart.

8. Sammanställ årsmöteshandlingarna.

P̊ag̊ar. Trots att vi skjutit p̊a årsmötet p.g.a. Covid-19 kommer vi att förbereda
handlingarna och dela ut verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning skrift-
ligen i närtid. När sedan årsmötet kan h̊allas kommer samma handlingar, plus
förslag p̊a funktionärer att redovisas för stämman.

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

Klart.

10. Beställ pall med jord.

Klart. Pallen med jord har levererats.
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11. Beställ st̊alkanter till trappa.

Klart. St̊alkanterna har levererats.

12. Beställ sättsand.

Klart. Sanden har levererats.

5 Trädarbeten

Järna trädv̊ard har bokats och kommer att utföra arbete åt samfälligheten i juni.

Tv̊a träd har fallit i omr̊adet. Sälgen vid komposten har omhändertagits och s̊agats
upp.

Mötet diskuterade om det var dags att l̊ata Järna trädv̊ard g̊a igenom trädbest̊andet
igen. Vi hade en torr sommar 2018 och det bl̊aser en hel del. Dessutom har det tagits
ner en del träd, vilket kan göra att andra träd, som kanske är svagare, är mer utsatta
för vind.

2017 gjordes en genomg̊ang av hela trädbest̊andet, vilket tog ungefär en dag.

Vi kom fram till att l̊ata Järna trädv̊ard utföra det planerade arbetet i juni, men even-
tuellt fr̊aga efter rekommendationer. Nästa år kanske det är dags att planera in en
genomg̊ang av trädbest̊andet igen.

Träden bakom länga Y diskuterades. Det finns olika åsikter om hur de ska hanteras.
Styrelsen uppmanar längan att prata med varandra om det ska göras n̊agot där.

6 Årsmötet

Styrelsen har beslutat att skjuta upp årsmötet p̊a grund av situationen med Covid-19
och restriktionerna kring sammankomster med fler än 50 personer.

Skolan har avbokats. Vi f̊ar återkomma till årsmötet när vi f̊att mer information om när
det kan vara möjligt att genomföra det.

Beslut: Styrelsen beslutade att skjuta upp årsmötet tills dess att det finns möjlighet
genomföra det.
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7 Städdagarna

Städdagarna genomförs som planerat. L̊adan för sandningssand hos länga Ö behöver
lagas. Länga Ö köper nödvändigt material och lagar den p̊a städdagen.

TK behöver inte köpa spik, d̊a vi redan har det i förr̊adet.

Sandningssandl̊adan vid infarten till parkeringen vid länga Ä/Ö har börjat att mattas
ut och buktar ut̊at. Mötet diskuterade om det var lönt att försöka laga den, men kom
fram till att l̊ata den vara. Eventuellt kan den m̊alas vid behov. S̊a länge den h̊aller är
det bra, s̊a f̊ar vi köpa en ny om den skulle g̊a sönder.

8 Bredband

Styrelsens uppfattning är att det inte är s̊a m̊anga medlemmar som har svarat p̊a erbju-
dandet om fiber fr̊an IP Only. IP Onlys ansvarige har kontaktat styrelsen och bett att
f̊a komma med ny information.

Styrelsens åsikt är att vi m̊aste börja med att se om det finns ett intresse bland med-
lemmarna att dra in fiber. Vi avser att lyfta fr̊agan p̊a kommande årsmöte. Om det är
s̊a, skulle vi kunna kontakta flera företag för att se vilka erbjudanden som finns, och i
s̊a fall eventuellt kontakta IP Only igen, men just nu avvaktar vi med det.

Nicklas kontaktar v̊ar nuvarande leverantör ComHem för att se hur deras planer för v̊art
omr̊ade ser ut.

Uppgift: Ring ComHem (Tele2) och hör hur deras planer ser ut för v̊art omr̊ade i
framtiden. (Nicklas)

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Jimmy Ämtö
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Styrelsen beslutade att skjuta upp årsmötet tills dess att det finns möjlighet
genomföra det.

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 Ring ComHem (Tele2) och hör hur deras planer ser ut för v̊art omr̊ade i fram-
tiden. (Nicklas)
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