
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

3 december 2020

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

Anmält fr̊anvaro: Marcus Norén (suppleant)
Mikaela Stadig (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

• Omfördela grus till grusl̊adan vid tvättstugan.

Klart.

Elina har omfördelat gruset i grusl̊adorna.

• Se över och byt till starkare lampor i gatlyktor efter behov.

Jimmy har bytt ljuskälla i tv̊a gatlyktor, men förändrade inte ljusstyrka i n̊agon.
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• Gjut betong över den synliga markkabeln p̊a den övre parkeringen vid Mellansjövägen.

Kvarst̊ar.

Elina fixar markkabeln när vädret till̊ater.

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

Kvarst̊ar.

• Beställ undersökning av v̊art elsystem och vilka möjligheter till ombyggnation som
finns och vad det skulle kosta.

Kvarst̊ar.

Undersökningen fortsätter. Vi bör lyfta fr̊agan till nästa årsmöte. P̊a sikt tror vi
att det finns ett behov av att kunna ladda elbilar, s̊a p̊a n̊agot sätt bör det lösas.
Vi behöver fortsätta utreda om det krävs eller är lämpligt att renovera garagen i
samband med detta. Emellertid kvarst̊ar fr̊agan hur vi ska hantera dubbelgaraget
i s̊a fall.

• Kontrollera hur m̊anga skyltar vi behöver.

Vi behöver 4 - 5 stycken skyltar till. Nicklas gör en karta över var vi bör sätta upp
skyltar och maila ut. Mått och pris.

Uppgift: Gör en karta över var vi bör sätta upp extra l̊agfartsomr̊adesskyltar och
stäm av med övriga styrelsen. (Nicklas)

• Färdigställ det nya informationsmaterialet för nyinflyttade.

Klart.

May kollar utskrift i A5 och begär offert fr̊an tryckerifirma. Tryck 120 st.

Förra mötet bestämdes att vi skulle köpa in en parkbänk till sommaren. P̊a detta möte
ställdes fr̊agan om den föreslagna parkbänken kanske var för l̊ag. Det är möjligt att det
skulle kunna vara bättre med en platsgjuten variant. Vi lyfter fr̊agan igen under v̊aren
när det börjar bli aktuellt.

4 TK

4.1 Läckagen under V lagade

Läckan under länga V har lagats.
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4.2 Städrapporterna

4.2.1 Länga Y+Å: Sil i hängränna / vattenansamling B54-56

En svacka i asfalten vid B54-B56 gör att det samlas vatten. Jimmy kollar p̊a det.

Uppgift: Kolla p̊a vattenansamling vid B54-B56. (Jimmy)

En sil i hängrännan p̊a tvättstugan saknas. Jimmy fixar.

Uppgift: Ersätt sil som saknas p̊a stupröret p̊a tvättstugan. (Jimmy)

4.2.2 Länga S: Spricka i brunsvarta panelen

Även länga U har rapporterat detta. Mötet bedömde att det nog mest är estetiskt. TK
har noterat detta i uppföljningen fr̊an städdagarna och följer hur det utvecklas. Det
behövs en byggställning för att komma åt att åtgärda. Troligen är det ett problem som
finns p̊a flera längor. Alla längor bör kontrolleras.

Uppgift: Kontrollera status p̊a den brunsvarta panelen i omr̊adet. (TK)

4.2.3 Ringbarkning av aspar

Ringbarkning av aspar vid N/O kvarst̊ar. Görs till v̊aren.

5 Vattenburen golvvärme uppe/nere: hur ställer styrelsen sig?

Styrelsen har f̊att in en fr̊aga fr̊an en fastighetsägare om att installera vattenburen
golvvärme p̊a överv̊aningen. Tidigare styrelser har bedömt att man kan installera golvvärme
p̊a överv̊aningen, men inte p̊a nederv̊aningen d̊a värmeläckage via bjälklaget bedömdes
bli för stort.

Fr̊agan diskuterades och styrelsen bedömde att det skulle g̊a att installera vattenburen
golvvärme utan att störa det övriga värmesystemet s̊a länge det görs fackmannamässigt.
För närvarande st̊ar det p̊a hemsidan att det inte är till̊atet att installera vattenburen
golvvärme. Detta bör uppdateras. Man ska även fortsättningsvis kontakta styrelsen om
man som fastighetsägare vill göra större förändringar av värmesystemet i sitt hus, för
att stämma av att det inte p̊averkar övriga boenden negativt. Vidare behöver vi fylla p̊a
expansionskärlet d̊a installationsarbetet antagligen leder till att vatten tappas ut.

Styrelsen beslutade att godkänna detta fall, men önskar dokumentation som styrker att
installationen görs fackmannamässigt.
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Beslut: Mötet beslutade att godkänna installation av vattenburen golvvärme p̊a överv̊aningen
under förutsättningen att styrelsen f̊ar dokumentation som visar att det gjorts fackman-
namässigt.

Uppgift: Uppdatera hemsidan med information om att det kan vara till̊atet att installera
vattenburen golvvärme, men att det m̊aste stämmas av med styrelsen. (May)

6 Trädg̊ardsgruppen: förslag p̊a plantering i slänten mot
N/O/nedre park.

I slänten finns mest frös̊adda oxbärsbuskar och gräsmatta. Mötet tyckte att det var en
bra idé att snygga till genom att ta bort buskar och ersätta med planteringar. Det görs
lämpligen till nästa höst.

May kollar pris med Granholm för att gräva bort buskar s̊a att Nicklas kan ta med det
i nästa års budget.

Uppgift: Kolla med Granholm om pris för att gräva bort buskar. (May)

7 Trädgruppen

7.1 Trädplantorna i slänten mellan Ä och V

Sly har tagits bort vilket är bra, men samtidigt har vissa trädplantor tagits bort som
skulle ha sparats.

7.2 Björk gaveln T

Det har kommit in ett önskem̊al om att ta ned en björk vid gaveln till länga T som
enligt en boende skymmer solen.

Mötet diskuterade fr̊agan och beslutade att inte ta ner björken. Generellt tar vi i princip
endast ner träd enligt rekommendation fr̊an arborist.

8 Mötesdatum v̊aren 2021

V̊arens styrelsemöten planerades till följande datum:

• Torsdag 14/1

• Tisdag 9/2
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• Torsdag 11/3

9 Städhelg och årsmöte

Det bestämdes att städhelgen skulle genomföras 17 - 18 april 2021. Årsmötet diskutera-
des. Det är för tidigt att säga hur vi kommer att kunna göra. Det är inte omöjligt att vi
kommer att behöva genomföra ett möte p̊a distans p̊a motsvarande sätt som förra.

Vi följer utvecklingen och fortsätter att diskutera fr̊agan p̊a nästa möte.

10 Övriga fr̊agor

10.1 Borrmaskin inköpt till TK

Jimmy kan märka borrmaskinen. Jonas borrar ner snökäppar i helgen. Borrmaskinen
kan hämtas hos Nicklas.

Uppgift: Märk upp borrmaskinen. (Jimmy)

Uppgift: Borra ner snökäppar. (Jonas)

10.2 Torktumlare i tvättstugan

May har f̊att en fr̊aga fr̊an länga Y om att köpa in en torktumlare till tvättstugan.

Det ing̊ar inte tydligt i anläggningsbeslut. Dessutom är det osäkert om elen räcker till.
Styrelsen kommer därför inte att verka för att köpa in en torktumlare nu. Längan kan
skriva en motion till årsmötet om att köpa in en torktumlare om s̊a önskas. Tidigare
styrelsers åsikt har varit att bevara de maskiner som funnits i tvättstugan fr̊an början
och inte utöka maskinparken.

https://www.fjallhojden.nu 5(7) 3 december 2020



Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Jimmy Ämtö
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Mötet beslutade att godkänna installation av vattenburen golvvärme p̊a överv̊aningen
under förutsättningen att styrelsen f̊ar dokumentation som visar att det gjorts
fackmannamässigt.

Sammanfattning av uppgifter

1 Gör en karta över var vi bör sätta upp extra l̊agfartsomr̊adesskyltar och stäm
av med övriga styrelsen. (Nicklas)

2 Kolla p̊a vattenansamling vid B54-B56. (Jimmy)
3 Ersätt sil som saknas p̊a stupröret p̊a tvättstugan. (Jimmy)
4 Kontrollera status p̊a den brunsvarta panelen i omr̊adet. (TK)
5 Uppdatera hemsidan med information om att det kan vara till̊atet att installera

vattenburen golvvärme, men att det m̊aste stämmas av med styrelsen. (May)
6 Kolla med Granholm om pris för att gräva bort buskar. (May)
7 Märk upp borrmaskinen. (Jimmy)
8 Borra ner snökäppar. (Jonas)
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