
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

15 september 2020

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

Anmält fr̊anvaro: Jimmy Ämtö (ledamot/TK)
Anne Claesson-Magnusson (suppleant)
Mats Tägt (suppleant)
Elina Kramer (TK)
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 Uppdatera TK-loggen

Det är viktigt att TK-loggen h̊alls uppdaterad. Vi diskuterade även om det var möjligt
att ha n̊agon slags referens till delade dokument fr̊an hemsidan, som styrelsen och TK
kan komma åt. Magnus undersöker detta.

Jonas g̊ar igenom loggen och uppdaterar den efter behov.
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Uppgift: G̊a igenom TK-logg och uppdatera efter behov. (Jonas)

Uppgift: Undersök om det g̊ar att skapa en del av hemsidan som styrelsen och TK kan
komma åt där vi kan ha referenser till arbetsdokument. (Magnus)

3.2 Grusl̊ador

Vissa gamla l̊ador för sandningsgrus kan behöva bytas ut. En ny l̊ada kostar ca 2000 kr.
Kontrollera s̊a att ingen l̊ada är tom inför vintern, annars fyller vi p̊a grus när vi har
köpt nya l̊ador.

Uppgift: Kolla att det finns grus i alla l̊ador. (May)

Uppgift: Kolla upp lämpliga l̊ador och pris. (Jimmy)

3.3 Vinterunderh̊all

Granholm har skickat offert p̊a snöröjning och sandning som vi har godkänt.

Beslut: Granholms offert för snöröjning och sandning för vintern 2020/2021 har accep-
terats.

3.4 Snökäppar

TK har i uppgift att sätta upp snökäppar innan snön kommer. Eventuella snökäppar
som blir över kan sättas upp efter̊at efter behov.

Uppgift: Sätt upp snökäppar. (TK) Görs efter städdagarna, innan snön kommer

3.5 Vinterunderh̊all av gräsklipparna

Jonas och Jimmy gör i ordning gräsklipparna inför vintern.

Uppgift: Gör i ordning gräsklipparna inför vintern. (Jonas, Jimmy)
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4 Genomg̊ang av uppgifter

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

Nicklas har varit i kontakt med Vattenfall och elektriker och diskuterat en höjning
av säkringarna för att höja kapaciteten i v̊art elsystem. För att kunna säkra upp
elsystemet behöver elektrikern veta kapaciteten p̊a kablarna. Nicklas kontrollerar
detta med Vattenfall.

Elsystemet skulle kunna uppgraderas i följande steg:

1. Ingen förändring.

2. Uppgradering av säkringar i befintligt säkringssk̊ap till maximal kapacitet
som inte kräver ombyggnation av säkringssk̊apet samt uppgradering av abon-
nemang hos Vattenfall.

3. Uppgradering av säkringar s̊a att vi kan utnyttja maximala kapacitet hos
befintliga elledningar fr̊an Vattenfall. Ombyggnation av säkringssk̊ap efter
behov. Uppgradering av abonnemanget hos Vattenfall.

4. Uppgradering till ännu högre kapacitet vilket skulle behöva nya ledningar fr̊an
Vattenfall.

För varje steg förutom det första finns en kostnad för föreningen. Samtidigt medger
varje steg att fler bilar potentiellt skulle kunna laddas.

Nicklas sammanfattar alternativen, vad det skulle kosta och hur m̊anga som skulle
kunna ladda sina bilar i garagen vid respektive steg.

Vi har ännu inte bestämt hur en eventuell uppgradering av elsystemet ska finan-
sieras. Det beror p̊a omfattningen av kostnaderna.

Styrelsens avsikt är sedan att laddbox kommer att krävas för laddning i garage.
Boende som önskar ladda f̊ar själv bekosta inköp och installation av laddbox. I sam-
band med detta kommer antagligen laddning i vanligt 220 V uttag att förbjudas,
n̊agot som ocks̊a elektrikern avr̊att fr̊an ur elsäkerhets- och brandsynpunkt.

Avsikten är att presentera alternativ och styrelsens rekommendation p̊a nästa or-
dinarie årsmöte 2021.

Uppgift: Sammanfatta information om alternativ till uppgradering av elsystem
och dess kapacitet. (Nicklas)

• Fortsätt h̊all kontakt med ComHem ang̊aende gruppanslutning till ComHem.

Nicklas har meddelat ComHem att vi m̊aste avvakta ett årsmötesbeslut för en even-
tuell gruppanslutning. Inför nästa ordinarie årsmöte 2021 kontrollerar vi aktuellt
erbjudande och presenterar det.
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Mötet diskuterade vilka uppsägningstider som gäller för avtalet. Nicklas kontrol-
lerar detta.

Uppgift: Kontrollera uppsägningstid p̊a avtalet. (Nicklas)

Uppgift: Kontrollera aktuellt erbjudande fr̊an ComHem om gruppanslutning och
presentera p̊a årsmötet 2021. (Nicklas) Görs innan årsmötet 2021

• Kopiera protokoll fr̊an konstituerande möte för att bifoga till godkännandet till
Vattenfall.

Klart. Godkännandet har skrivits under och skickats in till Vattenfall tillsammans
med stödjande dokumentation.

• Konvertera den äldre loggen över underh̊allsarbeten till gemensamt dokument som
hela styrelsen kan arbeta i.

Kvarst̊ar.

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

• G̊a igenom årsmötespapper samt skriv dagordning med möjlighet till poströstning.

Klart.

• Skicka årsmöteshandlingar p̊a tryck.

Klart.

• Boka containrar till städdagarna 17 - 18 oktober.

Klart.

• Kolla upp priser p̊a jord och beställ.

Ingen jord är beställd d̊a det inte riktigt fanns tid eller intresse för att anlägga
gräsmatta. Vi tar upp det igen till nästa höst och ser om vi ska beställa jord d̊a.

• Uppdatera och dela ut informationsmaterialet för kommentarer. Lägg sedan upp
p̊a hemsidan och dela ut till nyinflyttade.

Materialet har varit ute p̊a en granskningsrunda. Anna skickar ut informationsma-
terialet igen för granskning efter uppdateringen.

Uppgift: Skicka ut information igen. (Anna)
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5 Årsmötet

Årsmötet h̊alls söndag 20 september i tvättstugan. Valberedningen kommer först vid
15.30 och tar emot röstsedlar fram till 16. Styrelsen och valberedningen som agerar
rösträknare h̊aller årsmöte kl 16 - 17. De av valberedningen föreslagna nya styrelse-
medlemmar bjuds in till årsmötet. Konstituerande möte h̊alls direkt efter årsmötet kl
17.

Uppgift: Bjud in de föreslagna nya suppleanterna. (May)

6 Städdagar höst

Listor med uppgifter till städdagarna diskuterades. May skriver ut befintliga listor till
årsmötet s̊a g̊ar vi runt och kollar om det är n̊agot som ska tillföras efter̊at.

7 Övriga fr̊agor

7.1 Gångfartsskyltar

Nicklas önskar att vi sätter upp fler skyltar om g̊angfartsomr̊ade: En in till varje länga.
Det diskuterades i vilken utsträckning det skulle hjälpa. Vi har flyttbara gupp som vi
skulle kunna lägga ut där det behövs. Vi ser över behovet p̊a söndag efter årsmötet.

7.2 Meddelande fr̊an miljö- och bygglovsförvaltningen

Vi har meddelats om att bygglov har beviljats för att bygga en ny förskola p̊a Mörtsjövägen
3. Beslutsdatum 1 september 2020. Det är oklart om detta betyder att arbetet kommer
att komma ig̊ang. Vi har f̊att ett liknande beslut tidigare utan att det har skett n̊agot
än.
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Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Nicklas Glimstad Gozzi
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Granholms offert för snöröjning och sandning för vintern 2020/2021 har accep-
terats.

Sammanfattning av uppgifter

1 G̊a igenom TK-logg och uppdatera efter behov. (Jonas)
2 Undersök om det g̊ar att skapa en del av hemsidan som styrelsen och TK kan

komma åt där vi kan ha referenser till arbetsdokument. (Magnus)
3 Kolla att det finns grus i alla l̊ador. (May)
4 Kolla upp lämpliga l̊ador och pris. (Jimmy)
5 Sätt upp snökäppar. (TK) Görs efter städdagarna, innan snön kommer
6 Gör i ordning gräsklipparna inför vintern. (Jonas, Jimmy)
7 Sammanfatta information om alternativ till uppgradering av elsystem och dess

kapacitet. (Nicklas)
8 Kontrollera uppsägningstid p̊a avtalet. (Nicklas)
9 Kontrollera aktuellt erbjudande fr̊an ComHem om gruppanslutning och pre-

sentera p̊a årsmötet 2021. (Nicklas) Görs innan årsmötet 2021
10 Konvertera den äldre loggen över underh̊allsarbeten till gemensamt dokument

som hela styrelsen kan arbeta i. (Magnus)
11 Skicka ut information igen. (Anna)
12 Bjud in de föreslagna nya suppleanterna. (May)
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