
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

6 oktober 2020

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

Anmält fr̊anvaro: Anna Thunman (ledamot)
Marcus Norén (suppleant)
Elina Kramer (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 Genomg̊ang av uppgifter

• G̊a igenom TK-logg och uppdatera efter behov.

Klart. May har mailat ut länk till dokumentet.

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

Delvis klart. Den gamla loggboken för underh̊allsplanen har konverterats till Google
Sheet som vi kan komma åt gemensamt. Magnus undersöker om det g̊ar att lägga
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till denna länk och till den nya städloggen p̊a en intern del av hemsidan, samt
lägga till styrelsen och TK som användare.

Uppgift: Undersök om det g̊ar att lägga länkarna till TK-loggarna p̊a en intern
del av hemsidan. (Magnus)

• Kolla att det finns grus i alla l̊ador.

Det finns grus i l̊adorna. Vi fyller p̊a efter behov om det g̊ar åt väldigt mycket
under vintern, men troligen räcker det.

• Kolla upp lämpliga l̊ador och pris.

Jimmy har kollat upp priser p̊a grusl̊ador. Vi diskuterade att vi kanske inte behöver
s̊a stora l̊ador som vi har idag. Det finns l̊ador p̊a ca 300 l för runt 2500 - 3000 kr
plus frakt. Vi skulle behöva byta åtminstone 3 - 4 l̊ador som är trasiga och slitna.

Jimmy fortsätter att kolla efter lämpliga l̊ador och begär offert efter behov.

Uppgift: Kolla vidare p̊a grusl̊ador och begär in pris. (Jimmy)

• Sätt upp snökäppar.

Vi har snökäppar s̊a att det borde räcka. TK sätter ut inför vintern. Om det behövs
köper TK fler.

• Gör i ordning gräsklipparna inför vintern.

P̊ag̊ar. Gräsmattorna växer fortfarande.

• Sammanfatta information om alternativ till uppgradering av elsystem och dess
kapacitet.

Nicklas har inte tagit in offert fr̊an elektriker än, utan pratat med Vattenfall. Vi
betalar idag 6000 kr/̊ar för 20 A säkringen och 10 000 kr/̊ar per 35 A (vi har 3).
Om vi skulle höja en 35 A till 50 A kostar de 14 000 kr/̊ar och till 63 A till 19 000
kr/̊ar.

Om man ska ha ännu högre f̊ar man g̊a över till effektabonnemang som kostar ännu
mer beroende p̊a hur mycket effekt man tar ut.

Dessutom tillkommer en eng̊angsavgift för att uppgradera. G̊ar man fr̊an 35 A till
50 A kostar det 28 000 kr. Fr̊an 35 A till 63 A kostar det 35 000 kr. 20 A kan bara
uppgraderas till 25 A och det kostar inte s̊a mycket.
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Vi vet inte vad ledningarna klarar av än. Mötet beslutade att vi skulle ta in en
elektriker som bedömer skick p̊a ledningarna och möjligheter till ombyggnation,
men inte bygger om n̊agot än.

Beslut: Mötet beslutade att beställa en undersökning av ledningarnas kapacitet
och möjlighet till ombyggnation av en elektriker.

Uppgift: Beställ undersökning av v̊art elsystem och vilka möjligheter till ombygg-
nation som finns och vad det skulle kosta. (Nicklas)

Styrelsens avsikt är att det kommer att krävas att en laddbox installeras för att
till̊ata laddning i garage. Kostnaden för installation av laddbox bör bekostas av
den enskilda fastighetsägaren.

D̊a uppgradering av föreningens elabonnemang och höjning av säkringar är förenade
med en avgift, bör vi kontrollera intresset hos föreningens medlemmar, för att inte
göra en alltför kostsam uppgradering i onödan. Samtidigt kan det vara billigare att
göra en större uppgradering direkt istället för flera mindre över tid.

• Kontrollera uppsägningstid p̊a avtal för gruppanslutning till ComHem bredband.

Avtalet tecknas p̊a 3 år. Fr̊an beställning tar det 3 m̊anader innan det kan kopplas
in.

• Kontrollera aktuellt erbjudande fr̊an ComHem om gruppanslutning och presentera
p̊a årsmötet 2021.

Nytt erbjudande kommer att finnas när det närmar sig.

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

Klart.

• Skicka ut informationsbladet till nya medlemmar igen.

Granskat. Väntar p̊a sista uppdateringen. Vi delar ut det till alla hush̊all och lägger
upp p̊a hemsidan när granskningen är klar.

• Bjud in de föreslagna nya suppleanterna.

Klart.
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4 Tillsynsanmälan gällande uppförande av friggebod p̊a
prickmark

En medlem i samfällighetsföreningen har kontaktat styrelsen. Medlemmen har blivit kon-
taktade av kommunen, d̊a kommunen f̊att in en anonym tillsynsanmälan om en friggebod
som medlemmen uppfört p̊a tomten. Tomten utgör s̊a kallad prickmark.

Tidigare har det inte varit till̊atet att bygga p̊a prickmark. I och med reglerna för frig-
gebodar och senare attefallshus är det numera till̊atet att uppföra en frist̊aende byggnad
som uppfyller kraven för en friggebod eller ett attefallshus om samtliga grannar inom
4,5 m fr̊an byggnaden ger sitt godkännande.

Samfällighetens mark ligger inom 4,5 m fr̊an byggnaden och räknas som en granne. Det
innebär att styrelsen m̊aste ge sitt godkännande för att det ska vara till̊atet att uppföra
byggnaden.

Medlemmen ska ha kontrollerat med de närmaste intilliggande grannarna i radhuslängan
och f̊att deras godkännande och sedan uppfört friggeboden. Däremot har medlemmen
missat att kontrollera med styrelsen och eventuellt andra grannar inom 4,5 m fr̊an bygg-
naden.

Styrelsen har inget att anmärka p̊a byggnaden fr̊an samfällighetens synvinkel och har
i efterhand gett sitt godkännande till byggnaden. Om alla övriga grannar inom 4,5 m
ocks̊a ger sitt godkännande bör saken vara utagerad.

Dock p̊aminner styrelsen om att man egentligen ska begära in tillst̊and i förväg s̊a att
man slipper riskera att man behöver ta bort en uppförd byggnad i efterhand.

Beslut: Styrelsen beslutade ge sitt tillst̊and i efterhand till uppförande av denna specifika
friggebod.

5 Städdagar: genomg̊ang av städlistorna.

Mötet gick igenom kallelsen till städdagarna och städlistorna. Vi beslutade att dela ut
kallelsen till städdagarna till alla medlemmar. Städlistorna delas ut till längombuden.
P̊a grund av Coronasituationen kallade vi inte längombuden till styrelsemötet innan
städdagarna denna g̊ang.

Uppgift: Skriv ut och dela ut kallelse till städdagarna. (Nicklas)
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6 Bilparkering p̊a tomten

Styrelsen p̊aminner om att det inte är till̊atet att parkera sin bil p̊a tomten regelbundet.
Se skrift om parkering. Enligt stadsplanen för omr̊adet gäller följande:

Förslaget omfattar ett radhusomr̊ade om 84 hus. Garage och parkeringsplatser är samlade
i enheter p̊a ett s̊adant sätt, att g̊ang- och fordonstrafik inom omr̊adet är helt skilda.

7 Flera fartskyltar

Vi bör ha en skylt om g̊angfartsomr̊ade per gata p̊a v̊ara lyktstolpar. Styrelsen beslutade
att köpa in fler skyltar efter behov. Nicklas kollar upp hur m̊anga skyltar vi behöver och
var vi kan beställa dem.

Beslut: Styrelsen beslutade att köpa in fler skyltar om att h̊alla ner hastigheterna p̊a
v̊ara g̊angvägar.

Uppgift: Kolla upp hur m̊anga skyltar vi behöver om l̊agfartsomr̊ade och köp in efter
behov. (Nicklas)

8 Förslag om inköp av bänkar

Styrelsen har f̊att in ett förslag om att köpa in parkbänkar s̊a att man kan vila när man
g̊ar en promenad inom omr̊adet. Mikaela kollar upp bänkar.

Uppgift: Kolla upp förslag p̊a parkbänkar. (Mikaela)

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Jimmy Ämtö
Justeras
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https://www.fjallhojden.nu/wp-content/uploads/2019/09/Parkering-av-bilar.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-och-arbeten/gallande-detaljplaner/sjodalen-fullersta/planbeskrivning0126k-77031.pdf


Sammanfattning av beslut

1 Mötet beslutade att beställa en undersökning av ledningarnas kapacitet och
möjlighet till ombyggnation av en elektriker.

2 Styrelsen beslutade ge sitt tillst̊and i efterhand till uppförande av denna speci-
fika friggebod.

3 Styrelsen beslutade att köpa in fler skyltar om att h̊alla ner hastigheterna p̊a
v̊ara g̊angvägar.

Sammanfattning av uppgifter

1 Undersök om det g̊ar att lägga länkarna till TK-loggarna p̊a en intern del av
hemsidan. (Magnus)

2 Kolla vidare p̊a grusl̊ador och begär in pris. (Jimmy)
3 Beställ undersökning av v̊art elsystem och vilka möjligheter till ombyggnation

som finns och vad det skulle kosta. (Nicklas)
4 Skriv ut och dela ut kallelse till städdagarna. (Nicklas)
5 Kolla upp hur m̊anga skyltar vi behöver om l̊agfartsomr̊ade och köp in efter

behov. (Nicklas)
6 Kolla upp förslag p̊a parkbänkar. (Mikaela)
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