
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

3 november 2020

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

Anmält fr̊anvaro: Marcus Norén (suppleant)
Elina Kramer (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 TK

3.1 Grus i l̊adorna

May har g̊att igenom grusl̊adorna. Vi har åtta l̊ador i omr̊adet, varav sju gamla stora.
Alla är halvfulla eller har mer grus förutom den vid tvättstugan. TK omfördelar grus
till den vid tvättstugan.

Uppgift: Omfördela grus till grusl̊adan vid tvättstugan. (TK)
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3.2 Lyktstolpar

May har g̊att igenom reservlamporna i TK-rummet. Vi har olika styrkor p̊a reservlam-
porna, starkare och svagare. B̊ada passar i v̊ara armaturer. Det finns olika åsikter om
vilken ljusstyrka som är bäst men generellt tror vi att det är bättre med den starkare
varianten.

Vi ser över gatlyktorna för att se om vi ska byta vissa till den ljusstarkare.

Uppgift: Se över och byt till starkare lampor i gatlyktor efter behov. (TK)

3.3 Rörmokare beställt

Elina har beställt rörmokare till länga V, som upptäckt tv̊a mindre läckage under
städdagarna.

3.4 Markkabel

Det finns en synlig markkabel p̊a den övre parkeringen vid Mellansjövägen. Vi disku-
terade att täcka den med kallasfalt, men det är nog bättre med betong. Elina gjuter
betong över.

Uppgift: Gjut betong över den synliga markkabeln p̊a den övre parkeringen vid Mel-
lansjövägen. (Elina)

4 Uppgiftslistan tidigare möten

• Undersök om det g̊ar att lägga länkarna till TK-loggarna p̊a en intern del av
hemsidan.

Kvarst̊ar.

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

• Kolla vidare p̊a grusl̊ador och begär in pris.

Vi har undersökt olika l̊ador, men avvaktar med att köpa in och g̊ar igenom dem
igen till v̊aren.
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• Beställ undersökning av v̊art elsystem och vilka möjligheter till ombyggnation som
finns och vad det skulle kosta.

Nicklas har skickat iväg en förfr̊agan till elektriker men inte f̊att n̊agon återkoppling
än. Nicklas ska kontakta honom igen. Eventuellt kontaktar Nicklas n̊agon annan
om vi inte f̊ar besked.

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

• Skriv ut och dela ut kallelse till städdagarna.

Klart.

• Kolla upp hur m̊anga skyltar vi behöver om l̊agfartsomr̊ade och köp in efter behov.

Nicklas har undersökt och hittat en skylt: ”Kör sakta Lekande barn”. Modellen i
kantvikt aluminium som passar att sätta p̊a v̊ara lyktstolpar kostar 980 kr. Nicklas
förevisade skylten.

Nicklas kollar runt i omr̊adet hur m̊anga som behövs och sedan köper vi in.

Uppgift: Kontrollera hur m̊anga skyltar vi behöver. (Nicklas)

Beslut: Mötet beslutade att köpa in dessa skyltar efter att Nicklas kontrollerat
hur m̊anga vi behöver.

• Färdigställ det nya informationsmaterialet för nyinflyttade

Kvarst̊ar. Anna skriver färdigt. Det noterades att det gamla materialet finns tillgängligt
p̊a hemsidan.

Uppgift: Färdigställ det nya informationsmaterialet för nyinflyttade. (Anna)

• Kolla upp förslag p̊a parkbänkar. Mikaela har kollat upp olika bänkar. De billigaste
kostar runt 1500:-. Soffa Bordeaux kostar 5600:- inklusive frakt. Det finns även en
mellanvariant för ca 3600:-. Mikaela förevisade dessa.

Av dessa kom mötet fram till att soffa Bordeaux s̊ag bäst ut och verkade vara robust
och t̊alig. Mötet diskuterade möjlighet att l̊asa fast den i ett gjutet betongblock.

Vi beslutade att köpa in en parkbänk till v̊aren.

Beslut: Mötet beslutade att köpa in parkbänk Bordeaux till v̊aren.

Uppgift: Köp in parkbänk Bordeaux. (Mikaela) Till v̊aren

5 Rapporter fr̊an städdagarna

Elina har f̊att in alla utom tv̊a. Där har lapparna försvunnit, men de är p̊a väg in. Elina
sammanställer och uppdaterar loggen.
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6 Försäkringsärende

Ett försäkringsärende har inkommit och behandlats. Fr̊agan diskuterades p̊a mötet och
styrelsen enades om ett svar.

7 Grannhörande

I samband med rivning och ombyggnation av förskolan p̊a Mörtsjövägen har kommunen
inkommit med ett grannhörande till föreningen ang̊aende tillfälliga byggbaracker som
ska uppföras under byggtiden. Styrelsen har inget att erinra.

Beslut: Styrelsen har inget att erinra mot det tillfälliga bygglovet.

8 Medlemsförslag om att köpa in byggställning

Det har kommit in ett medlemsförslag om att köpa in en byggställning till föreningen.
Den föreslagna byggställning kostar ca 18 000 kr.

Vi har tidigare diskuterat inköp av en byggställning i styrelsen, men hittills inte kommit
fram till att vi ska köpa in en. Fr̊agan lyfts p̊a nästa årsmöte för att undersöka intresset
hos föreningens medlemmar.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Anna Thunman
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Mötet beslutade att köpa in dessa skyltar efter att Nicklas kontrollerat hur
m̊anga vi behöver.

2 Mötet beslutade att köpa in parkbänk Bordeaux till v̊aren.
3 Styrelsen har inget att erinra mot det tillfälliga bygglovet.

Sammanfattning av uppgifter

1 Omfördela grus till grusl̊adan vid tvättstugan. (TK)
2 Se över och byt till starkare lampor i gatlyktor efter behov. (TK)
3 Gjut betong över den synliga markkabeln p̊a den övre parkeringen vid Mel-

lansjövägen. (Elina)
4 Undersök om det g̊ar att lägga länkarna till TK-loggarna p̊a en intern del av

hemsidan. (Magnus)
5 Beställ undersökning av v̊art elsystem och vilka möjligheter till ombyggnation

som finns och vad det skulle kosta. (Nicklas)
6 Kontrollera hur m̊anga skyltar vi behöver. (Nicklas)
7 Färdigställ det nya informationsmaterialet för nyinflyttade. (Anna)
8 Köp in parkbänk Bordeaux. (Mikaela) Till v̊aren
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