
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

19 maj 2020

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

Anmält fr̊anvaro: Anne Claesson-Magnusson (suppleant)
Mats Tägt (suppleant)
Elina Kramer (TK)
Daniel Vinberg (TK)

1 Inventering av fartgupp

Mötet inleddes utomhus med en inventering av fartguppen som nyligen asfalterats i
omr̊adet. När de först gjordes var vissa för l̊aga och efter justering har vissa blivit för
höga.

Vi gick igenom och noterade status för alla gupp. Protokollet skickades vidare till Elina
för kontakt med asfaltsfirman.

Uppgift: Kontakta asfaltsfirma och meddela v̊ara synpunkter fr̊an genomg̊angen. (Eli-
na)

2 Val av justerare

Nicklas Glimstad Gozzi valdes till att justera mötesprotokollet.
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3 Godkännande av föreg̊aende protokoll

Föreg̊aende protokoll godkändes och lades till handlingarna.

4 TK

4.1 Städrapporter

Vi diskuterade hur man bäst följer upp inrapporterade avvikelser och vad som gjorts och
inte gjorts av längorna p̊a städdagarna. Det är längans ansvar, främst genom längombudet,
att h̊alla ordning p̊a eventuella uppgifter som inte gjorts under städdagarna, men som
planeras att göras vid annat tillfälle. Till exempel om det inte var lämpligt att m̊ala p̊a
städdagen, p̊a grund av vädret, men det änd̊a behöver göras under året.

Samtidigt kan det vara bra för oss att h̊alla ordning p̊a vad som gjorts vilka år, för att
bättre planera underh̊allet framöver.

Jonas skulle sätta upp ett gemensamt ark, typ Google Sheet eller en delad Excel-fil, som
vi kan använda för att sammanställa rapporterna fr̊an städdagarna.

Uppgift: Sätt upp gemensamt kalkylblad/dokument som vi kan använda för att h̊alla
ordning p̊a vilka åtgärder som gjorts och inte gjorts under städdagarna. (Jonas)

4.2 Rörproblem i länga Ä

Läckande rör under länga Ä har åtgärdats av rörmokare tidigare idag.

4.3 Skottkärrehjul

Vissa av de nya skottkärrehjulet är för smala för hjulaxel, vilket gör att de glider fram
och tillbaka när man g̊ar med skottkärran. Det kan kanske åtgärdas genom att sätt dit
n̊agra brickor eller hylsor p̊a vardera sida om hjulet. Jimmy kollar p̊a det.

Uppgift: Åtgärda vickande hjul p̊a skottkärrorna. (Jimmy)
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4.4 Underh̊all av gräsklipparna

Gräsklipparolja byttes för ca 2 år sedan. TK byter olja efter behov. Jonas sätter upp en
instruktion för gräsklipparna, samt ett protokoll där man kan fylla i hur länge man kört
gräsklipparna s̊a att vi h̊aller reda p̊a när det är dags att byta olja igen.

Vi bestämde att Jonas ansvarar för de tv̊a gräsklipparna i boden vid fotbollsplanen och
Jimmy för de tv̊a i förr̊adet i garagelängan.

Uppgift: Skriv instruktion till gräsklipparna samt protokoll för hur länge de körts.
(Jonas)

5 Elbilsfr̊agan

Nicklas har pratat med Vattenfall. De har ingen elektriker som de kan skicka ut, men de
meddelade följande:

Idag har vi 1 st 20 A och 3 st 35 A-säkringar.

• 20 A-säkringen kunde höjas till 25 A.

• 35 A-säkringarna kunde höjas till 50 A eller 63 A.

Höjning till 25 A respektive 50 A kunde göras efter att vi tagit hit en elektriker som
bedömt installationen. Om vi skulle höja till 63 A krävdes eventuellt ytterligare kontroll
av Vattenfall. Detta skulle inte kräva n̊agon ny installation av Vattenfall och därigenom
inte n̊agon högre kostnad, förutom den ökade förbrukningen. Vanligtvis brukar en högre
säkring komma med en högre avgift, s̊a det kan vara värt att dubbelkolla detta med
Vattenfall igen.

Följaktligen har vi möjlighet att höja kapaciteten, s̊a att de flesta skulle kunna ladda
sin bil, om än kanske inte alla medlemmar. Om å andra sidan alla skaffar elbilar och vill
ladda motiverar det ju en utbyggnad av elkapaciteten.

En tänkbar fortsättning p̊a elbilsfr̊agan skulle d̊a kunna vara att till̊ata laddning i ga-
ragen, men kräva att laddbox används för att minska brandrisken, vilket bekostas av
fastighetsägaren. Allteftersom fler vill ladda utökas elkapaciteten successivt.

Än s̊a länge har vi inte sett ett s̊a stort intresse för laddning, s̊a vi uppmanar återigen alla
som är intresserade att kontakta styrelsen. P̊a n̊agot sätt behöver laddningen samordnas
s̊a att eventuella laddboxar inte stör varandra, utan kan arbeta tillsammans för att ladda
p̊a bästa sätt.

Nicklas fortsätter med att kontakta en elektriker som kan se över v̊ar installation och ge
rekommendationer om hur laddboxfr̊agan bör hanteras.
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Beslut: Styrelsen beslutade att vi skulle ta in en elektriker som kan se över v̊art gemen-
samma elsystem och ge r̊ad om laddboxar.

Uppgift: Kontakta elektriker för att se över v̊art elsystem och ge r̊ad om laddboxar.
(Nicklas)

6 Trädv̊ard

6.1 Trädgruppen

Marina Sjöholm (B42) har uttryckt intresse om att delta i trädgruppen. Sedan tidigare
best̊ar trädgruppen av May Nürnberg, Anne Claesson-Magnusson och Mikaela Stadig.
Styrelsen beslutade att välja May, Anne, Mikaela och Marina till trädgruppen.

Beslut: Styrelsen beslutade att välja May Nürnberg, Anne Claesson-Magnusson, Mi-
kaela Stadig och Marina Sjöholm till trädgruppen för verksamhets̊aret 2020.

6.2 Silvergranen vid nedre lekplatsen

Det har inkommit synpunkter fr̊an tre fastigheter i länga Ä med önskem̊al om att ta ner
silvergranen vid nedre lekplatsen. Främst p̊a grund av oro kring att den skulle kunna
bl̊asa omkull.

Järna trädv̊ard är planerade för annan trädv̊ard 11 juni. Vi bestämde att be dem om
synpunkter p̊a granen samt en offert för vad det skulle kosta att ta ner trädet, samt fräsa
bort stubben.

Vi tar med det till styrelsemötet 8 juni och beslutar d̊a hur vi ska g̊a vidare i fr̊agan.

Om trädet ska tas ner är det styrelsens åsikt att det bör ersättas av ett annat träd.

6.3 Växtlighet bakom länga Y

Det har förekommit diskussioner om växtligheten bakom länga Y. Styrelsen har inga
planer p̊a att ta ner fullvuxna träd. Längan kan ta ner sly efter behov. Om andra
önskem̊al finns uppmanas längan att kontakta styrelsen.

6.4 Planteringar bakom länga Ä

Planteringar bakom länga Ä har planerats av längan i samr̊ad med styrelsen. Styrelsen
gör inget mer i fr̊agan just nu, utan avvaktar fortsatt arbete.
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7 Uppföljning av städdagarna

Styrelsen upplever att städdagarna gick bra och att det var mycket folk ute.

Containern räckte bra, antagligen tack vare att en hel del grenar eldades upp.

Sandupptagningen med maskin var av varierande kvalité. I vissa fall kan det ha berott
p̊a att sanden inte sopats ut ordentligt fr̊an kanter och under parkeringar, medan det i
andra fall är mer oklart varför det inte har blivit bra.

Inför nästa v̊arstäddag bör vi g̊a ut med en tydligare instruktionslapp om hur sopning
ska förberedas. Kanske med en karta som visar vilka omr̊aden som ska sopas och vilka
som ska lämnas till maskin.

En annan synpunkt var att maskinsopningen har lett till att folk städar kortare, snarare
än att man ta tar tag i andra arbetsuppgifter som man tidigare inte hunnit med. Ett
argument för maskinsopning var att vi skulle hinna göra fler andra nödvändiga åtgärder
i omr̊adet, vilket inte verkar ha uppn̊atts.

Det kan vara s̊a att vi behöver specificera tydligare vilka uppgifters om behöver göras.
Har man inte sandsopningen kanske man inte vet vad som behöver göras istället. Sam-
tidigt uppmanar vi de boende att själva ta initiativ till gemensamt underh̊all som är
nödvändigt.

8 Årsmöte

Än har det inte kommit n̊agra lättnader i restriktionerna som hindrat oss fr̊an att h̊alla
årsmötet. S̊a fort detta sker kommer vi att kalla till årsmöte s̊a snart som möjligt, inom
den stadgeenliga kallelseperioden, men tills dess f̊ar vi fortsätta avvakta.

9 Fiber i v̊ar samfällighet

Nicklas har pratat med Huddinge kommun. Ett antal företag har markavtal med Hud-
dinge kommun för att kunna lägga ner fiber, där IP Only är ett av dem.

Vad som däremot gäller p̊a samfällighetens mark är oklart. Hittills har vi uppgifter om
att ca 16 - 18 st har anmält intresse för IP Only, vilket troligtvis är för f̊a för att det ska
bli av.

Nicklas har även varit i kontakt med ComHem för att höra om deras utbyggnadsplaner.
I dagsläget har de inga ytterligare planer. Däremot kan det vara värt att undersöka
möjligheten att f̊a till ett gruppavtal igen. Samfälligheten har idag ett gruppavtal för
kabel-TV med ComHem. Nicklas kontaktar ComHem igen för att undersöka detta.
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Uppgift: Kontakta ComHem för att höra om möjligheter till gruppavtal för bredband.
(Nicklas)

10 Övriga fr̊agor

10.1 Grannsamverkan

Styrelsen uppmanar alla att h̊alla koll p̊a okända personer i v̊art omr̊ade. Fr̊aga gärna ef-
ter ärende och meddela grannsamverkansansvarig eller styrelsen om ni ser n̊agot misstänkt.
P̊ag̊aende brott anmäls via 112 och tips kan naturligtvis ocks̊a lämnas till polisen p̊a
11414.

10.2 Längombud länga Ö

Längombudet i länga Ö (B114) kommer att flytta inom kort. Längombudet blir istället
B112, s̊a f̊ar B114 vara längombud nästa år. S̊a behöver den nyinflyttade inte vara
längombud det första året.

10.3 Offert reparations betongelement

Vi har f̊att en offert fr̊an Granholm p̊a reparation av betongelementen vid parkeringarna
vid dubbelgaraget.

Styrelsen beslutade att tacka ja till offerten. Alternativet utan pordrän valdes.

Beslut: Styrelsen beslutade att tacka ja till Granholms offert p̊a reparation av betong-
elementen vid parkeringarna.

10.4 Övergiven Audio TT

Det st̊ar en avställd Audio TT p̊a en av föreningens parkeringar. Det har inte varit
möjligt att f̊a kontakt med ägaren, som inte bor i Balingsnäs. Jonas ringer polisen för
att höra hur vi kan g̊a vidare med den.

Uppgift: Ring polisen om övergiven bil. (Jonas)
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10.5 Folder för nyinflyttade

Vi diskuterade tidigare om foldern för nyinflyttade skulle uppdateras. Det har inte skett,
men foldern finns tillgänglig via föreningens hemsida. Vi bör kolla upp mailadress till
nyinflyttade.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Nicklas Glimstad Gozzi
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Styrelsen beslutade att vi skulle ta in en elektriker som kan se över v̊art ge-
mensamma elsystem och ge r̊ad om laddboxar.

2 Styrelsen beslutade att välja May Nürnberg, Anne Claesson-Magnusson, Mi-
kaela Stadig och Marina Sjöholm till trädgruppen för verksamhets̊aret 2020.

3 Styrelsen beslutade att tacka ja till Granholms offert p̊a reparation av betong-
elementen vid parkeringarna.

Sammanfattning av uppgifter

1 Kontakta asfaltsfirma och meddela v̊ara synpunkter fr̊an genomg̊angen. (Elina)
2 Sätt upp gemensamt kalkylblad/dokument som vi kan använda för att h̊alla

ordning p̊a vilka åtgärder som gjorts och inte gjorts under städdagarna. (Jonas)
3 Åtgärda vickande hjul p̊a skottkärrorna. (Jimmy)
4 Skriv instruktion till gräsklipparna samt protokoll för hur länge de körts. (Jo-

nas)
5 Kontakta elektriker för att se över v̊art elsystem och ge r̊ad om laddboxar.

(Nicklas)
6 Kontakta ComHem för att höra om möjligheter till gruppavtal för bredband.

(Nicklas)
7 Ring polisen om övergiven bil. (Jonas)
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