
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

31 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

Anna Thunman valdes till att justera mötesprotokollet.

2 Godkännande av föreg̊aende protokoll

Föreg̊aende protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3 TK

• Beställ stubbfräsning när vädret till̊ater.

Klart.

• Hör med rörmokare om offert för att byta vattenventiler.

P̊ag̊ar.
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• Beställ sand till omr̊adets lekplatser.

Kvarst̊ar.

4 Genomg̊ang av uppgifter

• Gör nyckelinventering och kopiera huvudnyckel till garage.

Nyckelinventering p̊ag̊ar. Vi väntar p̊a svar fr̊an l̊assmed om vi kan kopiera huvud-
nyckeln.

• Fortsätt att söka Vattenfall för att f̊a svar p̊a hur l̊angt v̊ar el räcker, samt möjliga
lösningar för att ladda bilar.

Nicklas har pratat med Marcus och fick ett namn till Vattenfall. Vi undersöker
vidare med Vattenfall samt alternativ.

Uppgift: Fortsätt att undersöka möjligheter till att ladda bilar. (Nicklas)

• Kontakta medlem och hör om de laddar för att registrera detta s̊a att de debiteras
korrekt.

Marcus har pratat med medlem och meddelat att man helst inte ska ladda i de
vanliga kontakterna i garaget. Medlemmen har inte börjat ladda i garaget än.
Nicklas kollar om medlemmen kommer att börja ladda.

Vi kom överens om att vi behöver ta ett formellt beslut om när det ska bli förbjudet
att ladda i de vanliga elkontakterna i garaget. I samband med det g̊ar vi ut om
information, samt vilka alternativ som finns och vilka stöd för att installera laddbox
som finns. Om vi kommer fram till att vi ska förbjuda det fr̊an årsskiftet bör vi
besluta det och g̊a ut med information innan sommaren.

Uppgift: Kolla om medlem har planer p̊a att börja ladda i garaget. (Nicklas)

• Ta med kostnaden för göra i ordning slänten söder om dubbelgaraget i budgeten
för nästa år.

Klart.

May hör med Granholm om pris för att förbereda slänten för plantering.

Uppgift: Hör med Granholm om pris för att göra i ordningen slänten söder om
dubbelgaraget. (May)

Det kan behövas en st̊aende post för trädv̊ard och grönytor i budgeten varje år. Vi
bör upprätta en l̊angsiktig plan för vilka arbeten som bör göras. Träden hanteras
redan i trädgruppen, men även övriga arbeten med grönytor bör planeras.
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Med nuvarande budget g̊ar vi n̊agot back. Vi bör se över om avgiften ska höjas.
Samtidigt har vi ett visst utrymme med reparationsfonden. Det har ocks̊a tillkom-
mit ökad service som sopning av grus med maskin vars kostnad vi rimligtvis bör
täcka med medlemsavgifterna. Nicklas hör med Claes om tanken med reparations-
fonden och hur mycket som är rimligt att avsätta till den.

Förslaget är att l̊ata avgiften vara oförändrad detta år även om vi g̊ar back, d̊a
vi anser att en höjning bör föreg̊as av ett fysiskt årsmöte där det kan h̊allas en
diskussion.

• Ta reda p̊a hur vi gör med de gamla grusl̊adorna.

Endast privatpersoner f̊ar lämna p̊a återvinningsstationen avgiftsfritt. Vi beställer
hämtning av SRV. De gamla grusl̊ador som ska slängas samlas ihop p̊a allmänningen
utanför May p̊a städdagen. Eventuellt kan visa återanvändas.

• Skriv ny infolapp om sopning av grus.

Klart.

Elina har pratat med Granholm. Maskinen används till andra arbeten i omr̊adet
och bör hinna med sopning emellan. Förhoppningsvis denna vecka eller senast
nästa.

• Skriv dagordning med röstsedel till årsmötet.

Klart.

• Ordna ekonomisk berättelse och revisionsberättelse.

• Skriv förslag p̊a styrelse och funktionärer samt ekonomisk ersättning till dessa.

5 Stenbumlingar länga S

Länga S önskar ta bort stenbumlingar som lagts ut p̊a gräsmattan. Mötet beslutade
att inte ta in en entreprenör för att ta bort stenarna. Längan f̊ar själva flytta dem till
angiven plats. Samfälligheten kan ersätta utlägg för jord och gräsfrön för att täcka igen
h̊alen efter stenarna.

6 Kallelse städhelgen: vad ska med?

Mötet diskuterade vad som behövde tas med i kallelsen till städdagarna och bestämde
att vi skulle skicka med informationslappen om trafik och användning av garage.

Uppgift: Skriv ut lapp om trafik och parkering och lägg 84 ex i Mays brevl̊ada. (Magnus)
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7 Årsmötet 25/4: status?

Magnus skriver dagordning och verksamhetsberättelse. Nicklas bidrar med den ekono-
miska berättelsen och revisionsberättelsen. Vi bör kunna trycka årsmöteshandlingarna
efter p̊askhelgen.

8 Övriga fr̊agor

8.1 Övertäckning av markkabel

Elina har köpt grovbetong, men väntar till efter städhelgen med att täcka över markka-
beln.

8.2 Vattenfall vill gräva upp gatan vid länge Ö för att förbereda för att
kunna dra om elen

Vattenfall har tidigare begärt att f̊a gräva upp gatan utanför länga Ö för att förbereda
för att kunna dra om hur elen kommer in i husen. Detta har blivit försenat och Vatten-
fall behöver därför ett förnyat tillst̊and. Samfälligheten har redan f̊att ersättning fr̊an
Vattenfall för de skador och olägenhet som detta kan komma att innebära.

May skriver under tillst̊andet och skickar det vidare till Magnus som ocks̊a signerar och
skickar med kopior p̊a nödvändiga dokument.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Anna Thunman
Justeras
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Sammanfattning av beslut

Sammanfattning av uppgifter

1 Fortsätt att undersöka möjligheter till att ladda bilar. (Nicklas)
2 Kolla om medlem har planer p̊a att börja ladda i garaget. (Nicklas)
3 Hör med Granholm om pris för att göra i ordningen slänten söder om dubbel-

garaget. (May)
4 Skriv ut lapp om trafik och parkering och lägg 84 ex i Mays brevl̊ada. (Magnus)
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