
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

3 maj 2021

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

Anmält fr̊anvaro: Jonas Aaslund (suppleant)
Elina Kramer (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 Offert varm-/vattenventiler

Denna fr̊aga kvarst̊ar till nästa möte, d̊a ingen av de ansvariga var med p̊a mötet.

3.2 Brunsvarta panelen

Länga S har rapporterat att vissa brädor har slagit sig p̊a den brunsvarta panelen. Det
förekommer även p̊a andra längor, främst p̊a södersidan. TK inventerar hela omr̊adet
och sammanställer hur det ser ut.
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3.3 Stuprör tvättstugebyggnaden

Ett stuprör p̊a tvättstugan behöver bytas. TK åtgärdar.

Uppgift: Byt stuprör p̊a tvättstugan. (Jimmy)

3.4 Armaturen övre dubbelgaraget

En armatur p̊a dubbelgaraget har g̊att sönder. Vi har bett en elfirma att leta reda p̊a
rätt sorts armatur och avvaktar deras svar.

4 Genomg̊ang av uppgifter

4.1 Nyckelinventering

P̊ag̊ar.

4.2 Offert Vattenfall/laddstolpar: status?

Nicklas har skickat en intresseanmälan ang̊aende laddstolpar till Vattenfall för att ta
reda p̊a vad det kan kosta m.m. Den behöver kompletteras, vilket kvarst̊ar.

Uppgift: Komplettera intresseanmälan till Vattenfall ang̊aende laddstolpar. (Nicklas)

4.3 Gamla grusl̊adorna: SRV

Mikaela har varit i kontakt med SRV. Det är en framkörningsavgift samt en avgift för
att SRV ska hämta och slänga l̊adorna. Avfallsavgiften f̊ar vi betala även om vi kör
l̊adorna själva till tippen. Mötet beslutade att beställa hämtning av de gamla l̊adorna
om framkörningsavgiften understiger 2000 kr.

Beslut: Mötet beslutade att beställa hämtning av de gamla grusl̊adorna fr̊an SRV, om
kostnaden för framkörning understiger 2000 kr.

Uppgift: Beställ hämtning av de gamla grusl̊adorna fr̊an SRV. (Mikaela)

4.4 Prisförfr̊agan ny plantering

P̊ag̊ar. Vi väntar p̊a prisförslag för tv̊a olika alternativ.
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5 Uppföljning efter städdagarna och årsmötet

5.1 Årsmötet

Årsmötet genomfördes med poströstning som förra året. Vi hoppas p̊a att kunna ge-
nomföra ett extra fysiskt årsmöte till hösten för att diskutera fr̊agor som elbilsladdning
och bredband.

5.2 Grussopning

Som förra året sopades inte allt grus upp i den sista sopomg̊angen. Samtidigt har mer-
parten av gruset tagits hand om, s̊a vi har inte behövt slänga det själv. För att f̊a
upp allt grus behöver man antagligen beställa att det sista samlas ihop med handh̊allen
bl̊asmaskin. Det är en tilläggstjänst som vi inte har beställt. Det grus som nu ligger
kvar kommer inte att sopas upp centralt, utan respektive länga f̊ar ta hand om det
kvarvarande gruset.

Mötet diskuterade hur vi ska göra nästa år. Ett alternativ är att bara beställa en sopning,
innan städdagarna, och själv ombesörja hela finsopningen. Vi diskuterade ocks̊a om vi
ska överväga andra entreprenörer.

5.3 Städrapporterna

Jonas har samlat städrapporterna i en logg. Alla längor har lämnat rapport utom Ä.
Jimmy ansvarar för att sammankalla TK och g̊a igenom rapporterna och sammanställa
vad som behöver åtgärdas.

Uppgift: Sammankalla TK för att g̊a igenom städrapporterna fr̊an v̊arstädningen och
sammanställ vad som behöver åtgärdas. (Jimmy)

5.4 Städomr̊adena Ä, V, Å

Vi har f̊att in synpunkter p̊a att slänten mellan länga Ä, V och Å inte har städats
tillräckligt under v̊arstädningen. Vi tydliggör att slänten mellan länga Ä, V och Å ing̊ar
i länga Vs städomr̊ade vid nästa städhelg. Länga Å kan hjälpa till med slänten. Mötet
diskuterade städomr̊adesindelningen, men kom inte fram till att vi skulle ändra den.
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6 Ekonomi/behövs en avgiftshöjning?

Nicklas redovisade föreningens resultat fr̊an 1996 - 2020. De senaste 5 åren har vi haft
ett gott resultat och vi bedömer inte att vi behöver höja avgiften nu. Vi har avsatt en hel
del till reparationsfonden utan att ta ut s̊a mycket de senaste åren. Vi bör överväga om
vi ska sänka avsättningen till reparationsfonden, alternativt ta ut mer ur den, istället för
att höja avgiften. Samtidigt behöver vi naturligtvis en buffert för oförutsedda utgifter.

7 Com Hem: vem vill h̊alla i fr̊agan?

Mötet diskuterade för- och nackdelar med en gruppanslutning till ComHem bredband.
Nicklas h̊aller i fr̊agan. Vi behöver ett årsmötesbeslut samt antagligen ändra anläggningsbeslutet
om vi vill inkludera en gruppanslutning i samfälligheten.

Vad händer med förm̊aner om man har mobilabonnemang fr̊an Tele2 och bredband fr̊an
ComHem? Nicklas kollar.

Uppgift: Kontrollera vad som gäller för förm̊aner om man b̊ade har mobilabonnemang
och bredband fr̊an Tele2 och Comhem vid en ev. gruppanslutning via samfälligheten.
(Nicklas)

8 E-postadress styrelsen

Numera finns det en e-postadress till styrelsen: styrelsen@fjallhojden.se. Vi skriver ut
den p̊a hemsidan.

9 Övriga fr̊agor

9.1 Vattenfall utför grävarbete vid länga Ö

Vattenfall förbereder för att kunna dra el individuellt till varje fastighet.

9.2 Pooltömning

Styrelsen har f̊att ett brev ang̊aende vad som gäller vid tömning av pool. Vi p̊aminner
om att kontrollera kommunens regler för detta om man har en.
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9.3 Beskärning av träd p̊a tomt

Styrelsen har f̊att in en fr̊aga om beskärning av träd som växer p̊a en fastighetsägares
tomt. Ansvaret ligger hos fastighetsägaren och föreningen bekostar inte detta.

9.4 Jobb längs Balingsnäsvägen

Entreprenören har gjort i ordning efter ha lagt ner fiber längs Balingsnäsvägen för kom-
munens fiber. De har gjort ganska snyggt, dock är det oklart om de kommer att s̊a gräs.
May har mailat om att de ska ta bort stenar s̊a att inte gräsklipparna förstörs.

9.5 Facebook

Uppmärksamma p̊a hemsidan att det finns en grupp p̊a Facebook: Fjällhöjdens samfällighet
Balingsnäs.

Uppgift: Uppmärksamma p̊a hemsidan att det finns en grupp p̊a Facebook: Fjällhöjdens
samfällighet Balingsnäs. (Magnus)

10 Fr̊agor som bör tas upp p̊a nästa möte

• Ombyggnad av garage.

• Belysning vid lekplatser, fotbollsplan och parkeringar.

• Beslut om att förbjuda laddning av elbilar i vanliga elkontakter i v̊ara garage.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Nicklas Glimstad Gozzi
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Mötet beslutade att beställa hämtning av de gamla grusl̊adorna fr̊an SRV, om
kostnaden för framkörning understiger 2000 kr.

Sammanfattning av uppgifter

1 Byt stuprör p̊a tvättstugan. (Jimmy)
2 Komplettera intresseanmälan till Vattenfall ang̊aende laddstolpar. (Nicklas)
3 Beställ hämtning av de gamla grusl̊adorna fr̊an SRV. (Mikaela)
4 Sammankalla TK för att g̊a igenom städrapporterna fr̊an v̊arstädningen och

sammanställ vad som behöver åtgärdas. (Jimmy)
5 Kontrollera vad som gäller för förm̊aner om man b̊ade har mobilabonnemang

och bredband fr̊an Tele2 och Comhem vid en ev. gruppanslutning via samfälligheten.
(Nicklas)

6 Uppmärksamma p̊a hemsidan att det finns en grupp p̊a Facebook: Fjällhöjdens
samfällighet Balingsnäs. (Magnus)
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