
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

8 juni 2020

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

Anmält fr̊anvaro: Anna Thunman (ledamot)
Anne Claesson-Magnusson (suppleant)
Mats Tägt (suppleant)
Jonas Aaslund (TK)
Elina Kramer (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 Uppgiftslista fr̊an föreg̊aende protokoll och TK-uppgifter

• Kontakta asfaltsfirma och meddela v̊ara synpunkter fr̊an genomg̊angen.

De flesta gupp har åtgärdats. N̊agot kvarst̊ar. Elina h̊aller i kontakten med firman.

• Sätt upp gemensamt kalkylblad/dokument som vi kan använda för att h̊alla ord-
ning p̊a vilka åtgärder som gjorts och inte gjorts under städdagarna.

Klart.
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• Åtgärda vickande hjul p̊a skottkärrorna.

Kvarst̊ar. Jimmy åtgärdar. TK köper extra punkteringsfria hjul till skottkärrorna
efter behov.

Uppgift: Åtgärda vickande hjul p̊a skottkärrorna och köp nya hjul efter behov.
(Jimmy, TK)

• Skriv instruktion till gräsklipparna samt protokoll för hur länge de körts.

Klart.

Tv̊a av gräsklipparna behöver servas. Den ena gräsklipparen behöver nya blad. TK
byter blad. Den andra lämnas p̊a service.

Uppgift: Byt gräsklipparblad och lämna gräsklippare p̊a service. (Jimmy, TK)

• Kontakta elektriker för att se över v̊art elsystem och ge r̊ad om laddboxar.

Kvarst̊ar.

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

• Kontakta ComHem för att höra om möjligheter till gruppavtal för bredband.

Kvarst̊ar.

Uppgift: Kontakta ComHem för att höra om möjligheter till gruppavtal för bred-
band. (Nicklas)

• Ring polisen om övergiven bil.

Bilens ägare har kontaktats och bilen har nu flyttats.

4 Byte av betongelement

Granholm har p̊abörjat arbetet med att byta betongelement vid parkeringarna vid dub-
belgaraget. Arbetet beräknas ta n̊agra dagar.

5 Gamla fartguppen: sälja?

Det kan finnas ett behov av fler fartgupp än de som asfalterats. Vi säljer därför inte
de gamla flyttbara guppen utan placerar ut dem efter behov. TK ser över behovet och
beslutar om placering.
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6 Trädarbete/trädgruppen

Rättelse till förra protokollet: Trädgruppens nya medlem heter Marina Sjölin.

P̊a torsdag kommer Järna trädv̊ard för att utföra planerat arbete. Grenar p̊a tallen vid
B42 tas bort. Vid länga P, R och S finns n̊agra träd som inte ser ut att m̊a s̊a bra. De
kommer att ses över för att se om det kan åtgärdas eller om n̊agot behöver tas ner. En
tall p̊a berget vid länga Y ses över. Mellan länga Å och V finns en liten björk. Järna
trädv̊ard ser över om det g̊ar att förbättra förutsättningarna för den.

Järna trädv̊ard ser över silvergranen vid nedre lekplatsen för att bedöma om det finns
risk för att den skulle kunna bl̊asa omkull.

7 Byggnation av jordkabel framför länga Ö

Vattenfall har skickat ett brev till styrelsen och efterfr̊agar godkännande för ombyggna-
tion av en del av l̊agspänningsnätet. Enligt brevet planerar Vattenfall byggnation av en
jordledning p̊a föreningens mark. Enligt den bifogade kartan ser det ut att beröra vägen
framför länga Ö.

Det är oklart om fastigheterna ocks̊a berörs.

Nicklas har försökt kontakta Vattenfalls kontakt som anges i brevet men ingen har
svarat. Nicklas fortsätter att försöka f̊a tag p̊a Vattenfall för att höra om omfattningen
p̊a arbetet.

Uppgift: Kontakta Vattenfall för att höra om omfattningen p̊a arbetet med byggnatio-
nen av den nya jordledningen. (Nicklas)

8 Informationsmaterial status (Anna)

D̊a Anna inte var med mötet bordlades fr̊agan till nästa g̊ang. Uppdatering av informa-
tionsmaterialet kvarst̊ar.

9 Nästa möte

Nästa möte efter sommaruppeh̊allet planeras till tisdag 18 augusti kl 19.00 - 21.00.
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10 Övriga fr̊agor

10.1 Städning av dokumentsk̊apet

Claes har städat ut gamla papper i dokumentsk̊apet som var äldre än 10 år.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Jimmy Ämtö
Justeras
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Sammanfattning av beslut

Sammanfattning av uppgifter

1 Åtgärda vickande hjul p̊a skottkärrorna och köp nya hjul efter behov. (Jimmy,
TK)

2 Byt gräsklipparblad och lämna gräsklippare p̊a service. (Jimmy, TK)
3 Kontakta elektriker för att se över v̊art elsystem och ge r̊ad om laddboxar.

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

(Nicklas)
5 Kontakta Vattenfall för att höra om omfattningen p̊a arbetet med byggnationen

av den nya jordledningen. (Nicklas)
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