
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

18 augusti 2020

Bilagor:
Bilaga 1 - Järna Trädv̊ards arbete och bedömningar 11/6 2020

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

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

• Åtgärda vickande hjul p̊a skottkärrorna och köp nya hjul efter behov.

Klart.
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• Byt gräsklipparblad och lämna gräsklippare p̊a service.

Klart.

• 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)

Nicklas lyfte att vi bör säkerställa att v̊ara stadgar till̊ater att man installerar ladd-
boxar i garaget. Styrelsens tolkning är att det är möjligt inom anläggningsbeslutet,
men innan vi beslutar n̊agot bör vi förankra det p̊a ett årsmöte. Målsättningen är
fortfarande att de som vill installera laddbox ska bära kostnaden själva.

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

Nicklas har varit i kontakt med ComHem och fr̊agat om bredbandet kan ing̊a i
ett gruppavtal. Idag betalar vi drygt 84 000 per år till ComHem för kabeltv:s
grundutbud, det vill säga ca 80 kr per hush̊all och m̊anad. Om den lägsta niv̊an av
bredbandet läggs till i gruppavtalet skulle vi betala 106 kr extra per hush̊all och
m̊anad. Om enskilda fastigheter önskar ett snabbare bredband rabatteras priset
med ca 300 kr.

Om vissa fastigheter idag har en bindningstid p̊a sitt abonnemang ska dessa inte
missgynnas av en överg̊ang till en gruppanslutning.

Styrelsen tycker att det l̊ater intressant, men att det behöver beslutas p̊a ett
årsmöte. Nicklas kontaktar ComHem och hör hur länge erbjudandet är giltigt.

Uppgift: Fortsätt h̊all kontakt med ComHem ang̊aende gruppanslutning till Com-
Hem. (Nicklas)

• Kontakta Vattenfall för att höra om omfattningen p̊a arbetet med byggnationen
av den nya jordledningen.

Nicklas har varit i kontakt med Vattenfall. Arbetet som planeras är en förberedelse
för att i framtiden kunna ha en elledning till varje fastighet och kunna stänga av
elen separat till varje fastighet.

Ingen omkoppling kommer att göras till fastigheterna i dagsläget.

Styrelsen ser inga hinder till att Vattenfall utför arbetet enligt de villkor som de
har presenterat.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna Vattenfalls förfr̊agan om ombyggnation.

Uppgift: Kopiera protokoll fr̊an konstituerande möte för att bifoga till godkännandet
till Vattenfall. (Magnus)
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4 Logg över underh̊allsarbeten

Jonas har lagt upp en logg p̊a Google Docs som vi kan använda för att h̊alla ordning p̊a
vad som gjorts p̊a städdagar över åren och vad som kvarst̊ar.

Vi har även f̊att en äldre logg fr̊an tidigare styrelse p̊a större underh̊allsarbeten som
gjorts under åren, som till exempel när taken lades om.

B̊ada behövs till olika saker. TK administrerar städrapporterna fr̊an längorna och lägger
in i dokumentet som Jonas gjort.

Magnus gör om den äldre loggen över underh̊allsarbeten och konverterar den till ett
gemensamt Google-dokument eller motsvarande som styrelsen ansvarar för att uppda-
tera.

Uppgift: Konvertera den äldre loggen över underh̊allsarbeten till gemensamt dokument
som hela styrelsen kan arbeta i. (Magnus)

5 Årsmöte

När styrelsen var tvungen att skjuta upp årsmötet i v̊aras, var förhoppningen att situa-
tionen skulle till̊ata att årsmötet kunde h̊allas senast efter sommaren, i början av hösten.
Nu ser inte situationen ut att förändras och begränsningen p̊a mötesstorlek riskerar att
kvarst̊a resten av året.

Styrelsen är d̊a av åsikten att ett begränsat årsmöte änd̊a m̊aste genomföras för att klara
av de viktigaste punkterna, framförallt ansvarsfrihet, fastställande av budget och val av
ny styrelse.

En diskussion följde om hur ett s̊adant möte skulle kunna genomföras. Ett förslag var
att h̊alla mötet digitalt. Ett annat att använda sig av poströstning.

Styrelsen beslutade att genomföra ett begränsat årsmöte med hjälp av poströstning.
Endast absolut nödvändiga fr̊agor lyfts. D̊a inga motioner kommit in behöver dessa inte
hanteras. Andra fr̊agor som elbilsladdning, bredband, övriga fr̊agor m.m. f̊ar avvakta till
ett senare ordinarie årsmöte.

Ambitionen är att f̊a till årsmötet s̊a snart som möjligt. Årsmöteshandlingarna uppdate-
ras och kompletteras med en dagordning som inneh̊aller möjlighet att rösta i nödvändiga
fr̊agor. Årsmöteshandlingarna skickas ut senast tisdagen 1 september.

Nästa styrelsemöte är planerat till tisdag 15 september. Årsmöte h̊alls söndagen efter
20 september kl 16 - 17. Medlemmarna kommer att kunna lämna in sina poströster vid
dessa tv̊a tillfällen och prickas av p̊a röstlängden. Inlämning av röstprotokoll kommer att
arrangeras utomhus för att kunna h̊alla distans och minimera risken för smittspridning.
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Personer som ur smittskyddssynpunkt har problem med detta arrangemang uppmanas
kontakta styrelsen för att se hur röstning kan genomföras.

Beslut: Styrelsen beslutade att genomföra ett begränsat årsmöte söndagen 20 september
samt att till̊ata poströstning.

Uppgift: G̊a igenom årsmötespapper samt skriv dagordning med möjlighet till poströstning.
(Magnus)

Uppgift: Skicka årsmöteshandlingar p̊a tryck. (Ej tilldelad) Klart senast 1 september

6 Trädarbeten

Järna trädv̊ard utförde arbete och bedömde träd i v̊ar samfällighet 11 juni, enligt bilaga
1.

Styrelsen beslutade att rusta upp omr̊adet mellan länga R och S enligt Järna trädv̊ards
förslag. Arbetet genomfördes 30 juni.

Styrelsen har inga ytterligare planer p̊a trädv̊ard det här året utan trädv̊ardsarbetet
fortsätter nästa år.

7 Höstens städdagar

Höstens städdagar bokades till helgen 17 - 18 oktober. Jimmy bokar tv̊a av de största
containerna.

Uppgift: Boka containrar till städdagarna 17 - 18 oktober. (Jimmy)

Ett lass jord beställs för att bättra p̊a omr̊adet mellan länga P, R och S. Eventuellt
beställer vi ett halvt lass jord till för att förbättra p̊a andra ställen.

Uppgift: Kolla upp priser p̊a jord och beställ. (May)

Till v̊arstäddagarna nästa år ska ny sand köpas till sandl̊adorna.

P̊a grund av den r̊adande situationen kommer vi inte att bjuda in längombuden till ett
fysiskt styrelsemöte utan det f̊ar skötas med pappersutskick som vi gjorde i v̊aras.
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8 Infomaterial

Anna presenterade informationsmaterialet. Materialet cirkuleras för kommentarer och
läggs sedan upp p̊a hemsidan, samt delas ut i pappersform till nyinflyttade.

Uppgift: Uppdatera och dela ut informationsmaterialet för kommentarer. Lägg sedan
upp p̊a hemsidan och dela ut till nyinflyttade. (Anna)

9 Kommande styrelsemöten

• Tisdag 15 september kl 19 - 21

• Tisdag 6 oktober kl 19 - 21

• Tisdag 3 november kl 19 - 21

• Torsdag 3 december kl 19 - 21

10 Övriga fr̊agor

10.1 Parkeringsplatser

Det diskuterades hur länge man f̊ar st̊a p̊a v̊ara parkeringsplatser. D̊a ingen tid specifi-
ceras gäller 24 h p̊a vardagar samt fri parkering under helger.

10.2 Läcka under länga S

Elina hälsar att Nyboda VVS kommer imorgon 19 augusti för att åtgärda läckan.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Anna Thunman
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Styrelsen beslutade att godkänna Vattenfalls förfr̊agan om ombyggnation.
2 Styrelsen beslutade att genomföra ett begränsat årsmöte söndagen 20 septem-

ber samt att till̊ata poströstning.

Sammanfattning av uppgifter

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

2 Fortsätt h̊all kontakt med ComHem ang̊aende gruppanslutning till ComHem.
(Nicklas)

3 Kopiera protokoll fr̊an konstituerande möte för att bifoga till godkännandet till
Vattenfall. (Magnus)

4 Konvertera den äldre loggen över underh̊allsarbeten till gemensamt dokument
som hela styrelsen kan arbeta i. (Magnus)

5 G̊a igenom årsmötespapper samt skriv dagordning med möjlighet till poströstning.
(Magnus)

6 Skicka årsmöteshandlingar p̊a tryck. (Ej tilldelad) Klart senast 1 september
7 Boka containrar till städdagarna 17 - 18 oktober. (Jimmy)
8 Kolla upp priser p̊a jord och beställ. (May)
9 Uppdatera och dela ut informationsmaterialet för kommentarer. Lägg sedan

upp p̊a hemsidan och dela ut till nyinflyttade. (Anna)
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