
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

14 januari 2021

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

Jonas Aaslund (TK)

Anmält fr̊anvaro:

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

• Gör en karta över var vi bör sätta upp extra l̊agfartsomr̊adesskyltar och stäm av
med övriga styrelsen.

Nicklas redovisade v̊ara nuvarande skyltar och var nya kan placeras. Mötet beslu-
tade att köpa in fyra nya skyltar med texten Kör sakta Lekande barn och placera
enligt Nicklas förslag.

Uppgift: Köp in fyra nya skyltar och tillhörande stolpfästen. (Nicklas)
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Beslut: Mötet beslutade att köpa in och sätta upp fyra nya skyltar med text Kör
sakta Lekande barn.

• Kolla p̊a vattenansamling vid B54-B56.

Åtgärdas ej. Det enda TK noterat är lite vid guppet, men det är sv̊art att göra
n̊agot åt.

• Ersätt sil som saknas p̊a tvättstugans stuprör.

Silen har kommit tillbaka.

• Kontrollera status p̊a den brunsvarta panelen i omr̊adet.

Görs till v̊aren.

• Uppdatera hemsidan med information om att det kan vara till̊atet att installera
vattenburen golvvärme, men att det m̊aste stämmas av med styrelsen.

Uppdatera text med dokumentationskrav.

Uppgift: Uppdatera text om golvvärme och skicka ut förslag. (Magnus)

• Kolla med Granholm om pris för att gräva bort buskar.

May har inte pratat med Granholm än. Fr̊agar honom lite längre fram.

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

• Märk upp borrmaskinen.

Klart.

• Borra ner snökäppar.

Klart.

• Lägg till area för styrelsemedlemmar p̊a hemsidan, med länkar till gemensamma
dokument.

Klart.
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4 Undersökning av elsystemet

Nicklas har inte kontaktat elektriker än. V̊ar befintliga el kan nog räcka ganska l̊angt
om man har smarta laddboxar som kommunicerar med varandra. Dock kommer det
antagligen att krävas n̊agon form av investering för samfälligheten. Styrelsens åsikt är
att vi behöver lyfta fr̊agan p̊a ett årsmöte. Vi behöver ta fram ett informationsmaterial
tills dess.

Vi behöver ocks̊a undersöka om det är möjligt att f̊a bidrag för installation av laddboxar.
Enligt Marcus kan boende f̊a ROT-avdrag, medan samfälligheten kan söka stöd som
samfällighet. Marcus försl̊ar av vi hör med Vattenfall, d̊a vi har dem som leverantör för
v̊art elsystem, för att f̊a ett laddsystem som matchar elsystemet.

Nicklas och Marcus hjälps åt med undersökning av dessa fr̊agor och arbetar fram ett
informationsmaterial.

Uppgift: Fortsätt undersökning av elsystem för laddning av elbilar, möjliga bidrag, samt
ta fram ett informationsmaterial till årsmötet. (Nicklas och Marcus)

5 TK

5.1 Målning av den rödvita boden

Boden behöver antagligen tvättas först. Den är troligen m̊alad med falu rödfärg, s̊a det
bör räcka med att borsta och m̊ala om.

Ta med uppgiften p̊a länga U och N/O:s städuppgifter till v̊arstädningen. Elina organi-
serar och kontrollerar vad som behöver göras.

Uppgift: Kontrollera status p̊a den rödvita boden, köp färg och organisera hur m̊alningen
ska utföras. (Elina)

6 Vattenburen golvvärme bottenv̊aningen

Ett hush̊all har inkommit med en fr̊aga om det är möjligt att installera golvvärme p̊a ne-
derv̊aningen. Installation kommer att ske fackmannamässigt och bjälklaget tilläggsisolerat
för att undvika värmeförluster till grunden.

Enligt rörmokaren ska det leda till mindre värmeförluster än i dagsläget. Arbete ska do-
kumenteras och delges styrelsen. Intyg om att det görs fackmannamässigt ska bifogas.

Beslut: Styrelsen beslutade att till̊ata installation av vattenburen golvvärme p̊a ne-
derv̊aningen i detta fall, s̊a länge det görs fackmannamässigt, golvet tilläggsisolerat och
arbetet dokumenteras.
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7 Nycklar

Jonas skapar en ny flik i TK-loggen för att inventera vilka gemensamma nycklarna vi
har.

Uppgift: Skapa en ny flik i loggboken för nyckelinventering. (Jonas)

Uppgift: Skriv in vilka gemensamma nycklar man har i TK-loggen. (Alla)

8 Status årsmöte

Vi diskuterade vilka möjligheter vi ser till att genomföra årsmöte 2021. Mötet lutade åt
att genomföra ett årsmötet med poströstning, liknande det vi gjorde 2020, i april. Sedan
kan vi planera för ett extrainsatt fysiskt årsmöte i september för att diskutera elbil- och
bredbandsfr̊agan.

Not: Efter mötet diskuterade alternativ om att genomföra årsmötet p̊a distans med hjälp
av videokonferens.

9 Övriga fr̊agor

9.1 Återbetalning av l̊an

Vi har ett kvarst̊aende l̊an p̊a 500 000:- och tillräckligt med pengar i kassan för att kunna
betala tillbaka det.

Beslut: Mötet beslutade att betala tillbaka resterande l̊an.

9.2 Stubbe i pulkabacken

Det st̊ar en stubbe kvar i pulkabacken fr̊an rönnen. Mötet diskuterade om vi skulle fräsa
bort den. Det är ganska dyrt, men kan vara värt det p̊a denna plats.

Vi tar in en offert till v̊aren och ser vad det kostar och beslutar sedan om vi ska göra
det.

9.3 Valberedningen

Valberedningen fr̊agade vilka som var intresserade av att vara kvar i styrelsen. Fundera
p̊a det och återkom till valberedningen.
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9.4 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit hittills.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Anna Thunman
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Mötet beslutade att köpa in och sätta upp fyra nya skyltar med text Kör sakta
Lekande barn.

2 Styrelsen beslutade att till̊ata installation av vattenburen golvvärme p̊a ne-
derv̊aningen i detta fall, s̊a länge det görs fackmannamässigt, golvet tilläggsisolerat
och arbetet dokumenteras.

3 Mötet beslutade att betala tillbaka resterande l̊an.

Sammanfattning av uppgifter

1 Köp in fyra nya skyltar och tillhörande stolpfästen. (Nicklas)
2 Uppdatera text om golvvärme och skicka ut förslag. (Magnus)
3 Kolla med Granholm om pris för att gräva bort buskar. (May)
4 Fortsätt undersökning av elsystem för laddning av elbilar, möjliga bidrag, samt

ta fram ett informationsmaterial till årsmötet. (Nicklas och Marcus)
5 Kontrollera status p̊a den rödvita boden, köp färg och organisera hur målningen

ska utföras. (Elina)
6 Skapa en ny flik i loggboken för nyckelinventering. (Jonas)
7 Skriv in vilka gemensamma nycklar man har i TK-loggen. (Alla)
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