
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

9 februari 2021

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

Anmält fr̊anvaro: Anna Thunman (ledamot)
Marcus Norén (suppleant)
Mikaela Stadig (suppleant)
Elina Kramer (TK)
Jonas Aaslund (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

• Köp in fyra nya skyltar och tillhörande stolpfästen.

Klart. Skyltarna har satts upp.

• Nyckelinventering UH-loggen

P̊ag̊aende.

Uppgift: Fyll i innehav av samfällighetsnycklar i UH-loggen. (Alla)
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• Uppdatera text om golvvärme och skicka ut förslag.

Kvarst̊ar.

Uppgift: Uppdatera text om golvvärme och publicera p̊a hemsidan. (Magnus)

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

Kvarst̊ar, avvakta med detta till senare tillfälle. Rosor kan bli dyrt, det kanske är
bättre med n̊agon billigare marktäckande växt. May fortsätter att undersöka.

• Fortsätt undersökning av elsystem för laddning av elbilar, möjliga bidrag, samt ta
fram ett informationsmaterial till årsmötet.

Marcus och Nicklas har pratat med Vattenfall och de verkar ha en del förslag p̊a
lösningar. Marcus kommer att kontakta Vattenfall igen. Nicklas och Marcus har
tagit bilder för att diskutera med Vattenfall om vad som är möjligt.

Nicklas vill gärna göra det s̊a enkelt som möjligt, d̊a vi kanske kommer att vilja
renovera garagen snart, men en viss investering kan krävas. Vi behöver lyfta fr̊agan
p̊a årsmötet.

Uppgift: H̊all fortsatt kontakt med Vattenfall om lösningar för att ladda elbilar.
(Marcus)

4 TK

4.1 Offert stubbfräsning

Elina har tagit in tv̊a offerter. Arbetet kan göras först när snön har smält och det har
torkat upp. Vi har tidigare beslutat att fräsa bort stubben och kommer därför att g̊a
vidare med den ena offerten.

Uppgift: Beställ stubbfräsning (Mikaela)

4.2 Hyra containrar

Jimmy hyr containrar till städdagarna.

Uppgift: Hyr containrar till städdagarna. (Jimmy)
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4.3 Målning av rödvita boden

Lägg till som uppgift p̊a städlistorna. Förslagsvis till längorna U + V + N/O.

Not: I mailtr̊ad efter styrelsemöte har vi kommit fram till att först försöka söka frivilliga
till arbetet och i andra hand lägga ut det som uppgift till längorna.

4.4 Pl̊atslagare lagar hängränna B86

Arbete är beställt och kommer eventuellt denna vecka.

4.5 Gatusandl̊ador: besluta antal + storlek

Mötet beslutade att köpa nya liknande den vid länga N/O. Den är lite mindre än de
andra, men det bör räcka. Jimmy kollar hur m̊anga l̊ador vi har nu och köper nya som
ersätter de övriga.

Beslut: Styrelsemötet beslutade att köpa in nya gatusandl̊ador.

5 Status årsmötet

Mötet diskuterade om vi skulle försöka h̊alla ett årsmöte digitalt, p̊a distans i april, men
efter diskussion landade vi i samma slutsats som p̊a förra styrelsemötet. Vi planerar att
h̊alla ett årsmöte genom poströstning i april, p̊a motsvarande sätt som förra året. Om
det är möjligt h̊aller vi en fysisk extrastämma i höst d̊a vi tar upp fr̊agor som behöver
diskuteras.

6 Inkomna motioner

Det har inkommit tv̊a motioner.

6.1 Ombyggnad av garage

Den första motionen behandlar ombyggnation av v̊ara garage. Fr̊agan diskuterades. De
flesta garagelängor skulle nog kunna byggas om s̊a att de blir n̊agot större. Det som är
sv̊arast är dubbelgaraget. Styrelsens inriktning inför årsmötet är att rekommendera att
motionen avsl̊as. Inte för att vi tycker att det är en d̊alig idé, utan för att fr̊agan m̊aste
utredas mer och vi tror att det bäst görs i styrelsens regi. Budget m̊aste ses över och
hanteringen dubbelgaraget m̊aste lösas.
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6.2 Lampor

Den andra motionen behandlade belysning av v̊ara parkeringsplatser, lekplaster med
mera. Inriktning inför årsmötet är att rekommendera att även denna motion avsl̊as.
Styrelsen har redan satt upp belysning p̊a vissa ställen och undersöker var det är lämpligt
att lysa upp mer. Den föreslagna belysningen skulle kunna störa vissa boenden. Vissa
lekplatser kan emellertid behöva lysas upp mer. Styrelsen bör göra en genomg̊ang.

7 Genomg̊ang av alla varm-/vattenventiler?

En del ventiler och reglage för avstängning av vatten under längorna är ganska d̊aliga.
Styrelsen beslutade att ta in en rörmokare för att göra en genomg̊ang och se vilka som
behöver bytas.

May hör med Jonas om rörmokare.

Beslut: Styrelsen beslutade att ta in en rörmokare för en genomg̊ang av ventiler för
avstängning av vatten under längorna.

Uppgift: Boka rörmokare som g̊ar igenom avstängningsventiler för vatten under längorna.
(Jonas)

8 Montera lampa gavel dubbelgaraget?

P̊a nedre dubbelgaraget, längst ner mot N/O satt tidigare en lampa. Den gick sönder
och togs d̊a ner, men har inte ersatts. Mötet beslutade att ersätta lampan med en ny
rörelsestyrd spotlight. I samband med att vi tar in en elektriker för detta bör vi även se
över en motorvärmarstolpe som verkar ha slutat att fungera.

Beslut: Mötet beslutade att ta in en elektriker som sätter upp en ny rörelsestyrd spot-
light p̊a dubbelgaraget som ersättning för gammal, trasig.

Uppgift: Ta in elektriker som sätter upp ny lampa. Ersätt den gamla lampan med
rörelsestyrd spotlight. (Elina)

9 Övriga fr̊agor

9.1 Boende med hybridbil

En boende som planerar att köpa en hybridbil har kontaktat styrelsen. Enligt nya
bestämmelser f̊ar inte laddkablar med EU-kontakt säljas. Husägaren hade fr̊agat om
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detta men inte kunnat köpa denna sladd. Man har d̊a ställt fr̊agan om man kan instal-
lera en laddbox i garaget.

Marcus kommer att kontakta Vattenfall enligt tidigare punkt och kan förhoppningsvis
ge ett bättre svar efter det. Mötet kom fram till att May skulle maila husägaren och
fr̊aga vilken bil och laddbox de tänker sig, samt be dem kontakta Marcus för vidare
diskussion.

Styrelsens åsikt är att man inte ska ladda sin bil i garaget med laddkabel med EU-
kontakt, utan använda en laddbox. Vi m̊aste dock landa i vilken typ av laddbox man
ska använda, samt säkerställa att den kommer fungera med framtida laddboxar, att elsy-
stemet klarar av efterfr̊agan samt att debitering av el kan lösas praktiskt och rättvist.

Uppgift: Maila och svara husägaren, samt CC:a Marcus, och fr̊aga dem vilken bil och
laddbox de tänker att de ska köpa. (May)

Uppgift: Kontrollera lösningar för laddbox med Vattenfall, samt ta dialog med fastig-
hetsägare om lämplig lösning. (Marcus)

9.2 Fel p̊a motorvärmarstolpe

En motorvärmarstolpe har slutat att fungera. Det är samma som kördes p̊a under arbetet
med den övre lekplatsen. Elina har prövat att byta säkring n̊agra g̊anger med utan
framg̊ang.

Mötet beslutade att ta in en elektriker som kontrollera och lagar stolpen. Lämpligen sam-
ordnas detta med att sätta upp en ny lampa p̊a dubbelgaraget enligt tidigare punkt.

Beslut: Mötet beslutade att ta in elektriker som reparerar motorvärmarstolpe.

Uppgift: Kontakta elektriker som kontrollerar motorvärmarstolpen och lagar den. (El-
ina)

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Jimmy Ämtö
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Styrelsemötet beslutade att köpa in nya gatusandl̊ador.
2 Styrelsen beslutade att ta in en rörmokare för en genomg̊ang av ventiler för

avstängning av vatten under längorna.
3 Mötet beslutade att ta in en elektriker som sätter upp en ny rörelsestyrd spot-

light p̊a dubbelgaraget som ersättning för gammal, trasig.
4 Mötet beslutade att ta in elektriker som reparerar motorvärmarstolpe.

Sammanfattning av uppgifter

1 Fyll i innehav av samfällighetsnycklar i UH-loggen. (Alla)
2 Uppdatera text om golvvärme och publicera p̊a hemsidan. (Magnus)
3 H̊all fortsatt kontakt med Vattenfall om lösningar för att ladda elbilar. (Mar-

cus)
4 Beställ stubbfräsning (Mikaela)
5 Hyr containrar till städdagarna. (Jimmy)
6 Boka rörmokare som g̊ar igenom avstängningsventiler för vatten under längorna.

(Jonas)
7 Ta in elektriker som sätter upp ny lampa. Ersätt den gamla lampan med

rörelsestyrd spotlight. (Elina)
8 Maila och svara husägaren, samt CC:a Marcus, och fr̊aga dem vilken bil och

laddbox de tänker att de ska köpa. (May)
9 Kontrollera lösningar för laddbox med Vattenfall, samt ta dialog med fastig-

hetsägare om lämplig lösning. (Marcus)
10 Kontakta elektriker som kontrollerar motorvärmarstolpen och lagar den. (Eli-

na)
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