
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

11 mars 2021

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

Anmält fr̊anvaro: Marcus Norén (suppleant)
Jonas Aaslund (TK)

1 Val av justerare

Nicklas Glimstad Gozzi valdes till att justera mötesprotokollet.

2 Godkännande av föreg̊aende protokoll

Föreg̊aende protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3 TK

3.1 Stubbfräsning

Vi avvaktar bättre väder. Elina har en p̊ag̊aende dialog med entreprenören.

Uppgift: Beställ stubbfräsning när vädret till̊ater. (Elina)
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3.2 Containrar

Jimmy har beställt containrar till städdagarna.

3.3 Målning av rödvita boden

Tv̊a frivilliga har anmält sig till arbetet. Det tackar vi för. Det finns fortfarande behov
av en tredje som hjälper till.

3.4 Offert byte av reglage för avstängning av vatten till längorna

Jonas har varit i kontakt med en firma. Vi bör höra oss för med fler. Elina hör med
rörmokare som hon har kontakt med. Offerten ska täcka byte av ventiler för avstängning
av b̊ade varm- och kallvatten under längorna.

Uppgift: Hör med rörmokare. (Elina)

3.5 Nya lampor p̊a dubbelgaraget

Tv̊a stycken str̊alkastare har satts upp p̊a dubbelgaraget.

3.6 Motorvärmarestolpe

Motorvärmarestolpen fungerar efter att Elina har bytt säkring igen. Kan vara n̊agot
glapp som orsakar att säkringen g̊ar ibland. Vi avvaktar och ser hur den fungerar. Stolpen
märks upp och de övriga motorvärmarna hyrs ut i första hand.

4 Genomg̊ang av uppgifter

• Fyll i innehav av samfällighetsnycklar i UH-loggen.

Kvarst̊ar delvis. Fyll p̊a allteftersom.

• Uppdatera text om golvvärme och publicera p̊a hemsidan.

Klart.

• H̊all fortsatt kontakt med Vattenfall om lösningar för att ladda elbilar.

Vi har inte f̊att n̊agot svar fr̊an Vattenfall än. Nicklas fortsätter att undersöka. Se
separat punkt nedan.
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• Maila och svara husägaren, samt CC:a Marcus, och fr̊aga dem vilken bil och ladd-
box de tänker att de ska köpa.

Se punkt om laddning nedan.

• Kontrollera lösningar för laddbox med Vattenfall, samt ta dialog med fastighetsägare
om lämplig lösning.

Se punkt om laddning nedan.

5 Laddning av el- och hybridbilar

Nicklas fortsätter att söka Vattenfall för att diskutera möjliga lösningar för att ladda
bilar, samt hur l̊angt v̊ar nuvarande el räcker. Marcus kommer att sluta som suppleant
p̊a grund av tidsbrist s̊a Nicklas tar över elbilsfr̊agan igen.

Uppgift: Fortsätt att söka Vattenfall för att f̊a svar p̊a hur l̊angt v̊ar el räcker, samt
möjliga lösningar för att ladda bilar. (Nicklas)

Fastighetsägaren som fr̊agade om laddboxar har enligt uppgift f̊att tag p̊a en adapter.
Nicklas hör om de har börjat ladda, för registrering av debitering.

Uppgift: Kontakta medlem och hör om de laddar för att registrera detta s̊a att de
debiteras korrekt. (Nicklas)

Styrelsen planerar att göra en genomg̊ang av garagen för att se att vi har koll p̊a alla
som laddar. Egentligen ska man inte ladda i de vanliga elkontakterna i garagen. Fr̊an
och med ett visst datum kommer detta att förbjudas, men vi m̊aste ha kommit fram till
hur vi ska göra med installation av laddboxar innan dess.

Mötets åsikt var att det skulle kunna vara lämpligt att förbjuda laddning i de vanliga
kontakterna fr̊an årsskiftet 2021/2022. Efter detta kommer det att krävas installation
av laddbox. Inriktningen är att denna ska bekostas av medlem som laddar.

Styrelsen hoppas kunna ha ett extra årsmöte till hösten, om vi kan träffas fysiskt d̊a,
för att diskutera och besluta hur vi ska hantera eventuella kostnader som uppst̊ar om vi
behöver uppgradera elsystemet för att m̊anga vill ladda.

Dessutom kan vi behöva ändra anläggningsbeslutet.
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6 Prisförfr̊agan ny plantering

Vi planerar att göra i ordning slänten söder om dubbelgaraget och anlägga en plantering
där. Den behöver grävas upp först och det kan vara bra att höja nedre delen med hjälp
av L-stöd.

Vi behöver budgetera ca 40 000 - 50 000:- för att kunna göra detta.

Uppgift: Ta med kostnad i budget för nästa år. (Nicklas)

7 Gatusandl̊ador

Nya l̊ador för gatusand har levererats. Montering och utplacering kommer att ske p̊a
städdagarna. Respektive länga kommer att f̊a i uppgift att montera och byta ut sandl̊ada,
samt flytta grus till den nya.

Mikaela kollar upp hur vi gör med de gamla grusl̊adorna.

Uppgift: Ta reda p̊a hur vi gör med de gamla grusl̊adorna. (Mikaela)

8 Sopning av sand är beställt till v16: hur informerar/gör vi i
år?

Elina har beställt sandsopning men vi har inte f̊att n̊agon offert än. Elina tar kontakt
igen.

Det kommer att ske grovsopning innan städdagarna. Sedan f̊ar alla längor i uppgift att
förbereda s̊a att finsopning av det sista kan ske direkt efter städdagarna.

Vi g̊ar ut med en ny informationslapp. Gruset ska sopas ut fr̊an gräsmattornas och
vägarnas kanter till mitten av vägarna. P̊a städdagarna m̊aste alla bilar flyttas fr̊an
omr̊adets parkeringar, s̊a att man kan sopa rent p̊a parkeringarna, där sopmaskinen inte
kommer åt.

Ta även med att man ska undvika att ställa bilen p̊a omr̊adets vägar under tiden grovsop-
ningen p̊ag̊ar.

Vi planerar att g̊a ut med informationslappen v. 14.

Uppgift: Skriv ny infolapp om sopning av grus. (Magnus)
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9 Städlistorna

Följande punkter tas med p̊a uppgiftslistorna till städdagarna:

• Montering och byte av gatusandl̊ador.

• Målning av parkeringsplatser.

• Målning av takhuvar.

Jimmy beställer ny sand till lekplatsernas sandl̊ador. Sanden ska grävas ut innan detta.
Information kommer via längombuden samt p̊a hemsidan.

Tidigare har vi beställt fr̊an Bellmans. Ett lastbilslass, ca 10m3, bör vara tillräckligt.

Uppgift: Beställ sand till omr̊adets lekplatser. (Jimmy)

10 Kommande styrelsemöten

• Onsdag 31 mars

• Torsdag 6 maj

• Torsdag 3 juni

11 Årsmöte

Årets årsmöte kommer att genomföras söndag 25 april med poströstning p̊a motsvarande
sätt som förra året.

Magnus skriver dagordning med röstsedel, samt inkluderar inkomna motioner och hur
styrelsen ställer sig till dem. Nicklas ordnar med ekonomisk berättelse och revisions-
berättelse. Magnus skriver verksamhetsberättelse och Anna förslag p̊a styrelse och ersättning
till funktionärer.

Uppgift: Skriv dagordning med röstsedel till årsmötet. (Magnus)

Uppgift: Ordna ekonomisk berättelse och revisionsberättelse. (Nicklas)

Uppgift: Skriv förslag p̊a styrelse och funktionärer samt ekonomisk ersättning till dessa.
(Anna)

Dokumenten behöver vara färdiga till nästa styrelsemöte. D̊a har vi tid att trycka och
dela ut dem s̊a att alla har dem tv̊a veckor innan årsmötet.

https://www.fjallhojden.nu 5(7) 11 mars 2021



Röstsedlar lämnas lämpligen till n̊agon i styrelsen p̊a städdagarna eller vid årsmötet.
Varje hush̊all m̊aste själv lämna in sin röstsedel personligen till n̊agon i styrelsen s̊a att
röstlängden kan fastställas och rösten registreras.

12 Övriga fr̊agor

12.1 Markkabel

Elina gjuter igen markkabeln som kommit i dager s̊a snart vädret till̊ater.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Nicklas Glimstad Gozzi
Justeras
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Sammanfattning av beslut

Sammanfattning av uppgifter

1 Beställ stubbfräsning när vädret till̊ater. (Elina)
2 Hör med rörmokare. (Elina)
3 Fortsätt att söka Vattenfall för att f̊a svar p̊a hur l̊angt v̊ar el räcker, samt

möjliga lösningar för att ladda bilar. (Nicklas)
4 Kontakta medlem och hör om de laddar för att registrera detta s̊a att de debi-

teras korrekt. (Nicklas)
5 Ta med kostnad i budget för nästa år. (Nicklas)
6 Ta reda p̊a hur vi gör med de gamla grusl̊adorna. (Mikaela)
7 Skriv ny infolapp om sopning av grus. (Magnus)
8 Beställ sand till omr̊adets lekplatser. (Jimmy)
9 Skriv dagordning med röstsedel till årsmötet. (Magnus)
10 Ordna ekonomisk berättelse och revisionsberättelse. (Nicklas)
11 Skriv förslag p̊a styrelse och funktionärer samt ekonomisk ersättning till dessa.

(Anna)
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