
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

19 augusti 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: Jonas Aaslund (suppleant)

1 Val av justerare

Anna Thunman valdes till att justera mötesprotokollet.

2 Godkännande av föreg̊aende protokoll

Föreg̊aende protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3 Nästa möte

Kommande styrelsemöten:

• Måndag 20 september

• Tisdag 12 oktober

• Torsdag 11 november

• Torsdag 9 december
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4 TK

4.1 Offert för byte av varm-/vattenventiler (Jonas/Elina)

Vi har f̊att in en offert p̊a byte av ventiler. Offerten är uppdelad p̊a tv̊a delar, varmt
respektive kallt vatten. Arbetet kräver avstängning av vattnet i tv̊a omg̊angar, kl 7 -
16.

Vi tar in ytterligare offerter för jämförelse.

Uppgift: Ta in fler offerter p̊a byte av varm- och kallvattenventiler. (Jonas)

4.2 Brunsvarta panelen: lösa spik/ändar (TK)

Vissa brädor har slagit sig n̊agot. Bedömningen är att det främst är ett kosmetiskt
problem och vi avvaktar med att åtgärda detta och prioriterar andra underh̊allsarbeten
som vattenventilerna först.

4.3 Stuprännan tvättstugebyggnaden: bytas (Jimmy)

Kvarst̊ar.

Uppgift: Byt stupränna p̊a tvättstugan. (Jimmy)

4.4 Garageportar Ä: inte f̊att mer info av längan

Vi har inte hört n̊agot mer fr̊an länga Ä om vilka portar det gällde. Väntar fortfarande
p̊a svar.

Mötet diskuterade att vi kanske skulle kunna h̊alla en utbildning p̊a städdagarna kring
hur man balanserar och underh̊aller garageportarna. TK fr̊agar Max som gjort detta
tidigare vad som behöver göras. Sen kan TK h̊alla utbildning för övriga boenden, samt
skriva en instruktion.

Uppgift: Hör med Max hur man underh̊aller garageportarna, samt skriv en instruktion.
(Bertil, TK)
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5 Elbilsladdning (Nicklas)

Vi har inte f̊att n̊agon mer information sen sist fr̊an Vattenfall. Lantmäteriet har tillsätt
en utredning under hösten för hur man ska hantera fr̊agan i samfällighetsföreningar. I
dagsläget saknas det ett regelverk vilket kan göra det sv̊art att f̊a nödvändiga förändringar
i anläggningsbeslutet godkända av Lantmäteriet.

Vi avvaktar utredningen. Tillsvidare till̊ats fortsatt laddning i vanliga uttag i garaget,
förutsatt att man anmäler detta och betalar avgift. Vi har antagligen inte elkapacitet
för snabbladdare i dagsläget, men det kanske heller inte är nödvändigt.

Mötet kom fram till att vi ska ta fram en ny enkät för att se hur intresset är hos
medlemmarna. Nicklas gör en ny enkät.

Uppgift: Gör en ny enkät för att undersöka intresset för att kunna ladda elbil i samfälligheten.
(Nicklas)

6 Info p̊a hemsidan om elbilsladdning

Komplettera med information om utredning. Nicklas uppdaterar och skickar ut igen.

Uppgift: Skriv meddelande p̊a hemsidan om Lantmäteriets utredning kring hur el-
bilsladdning kan hanteras i samfälligheter. (Nicklas)

7 Elinstallationer/elsk̊ap: ofullständiga kartor Fjällhöjden

Oklart hur det är i de olika längorna. Det verkar vara en del som inte stämmer i de
befintliga ritningarna. Jimmy pratar med Bertil vad som gäller.

Uppgift: Hör med Bertil om elinstallationer i samfälligheten. (Jimmy)

8 Bättre belysning: Elina fixar förslagskarta till nästa möte

Elina presenterade sitt förslag, varp̊a en diskussion följde. Det kan nog räcka med 2
- 3 lampor vid nedre lekplatsen. Det kanske ska vara en timer vid lekplatsen s̊a att
lamporna kan släckas under natten. Vid parkeringen däremot kan det lysa hela tiden
den är mörkt. Ett alternativ som lyftes var kortare lyktstolpar vid lekplatserna, om de
lyser upp tillräckligt.

Elina kontaktar en elfirma för förslag. Övriga kollar om det finns fler omr̊aden som
behöver lysas upp.
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Uppgift: Kontakta elfirma för att höra om förslag och prisuppskattning för ökad belys-
ning i omr̊adet. (Elina)

Uppgift: Kontrollera om det finns ytterligare behov av belysning i omr̊adet, förutom
det liggande förslaget. (Alla)

9 Ombyggnad av garage (Jonas/TK)

Jonas har f̊att en uppskattning för vad det skulle kosta att bygga nya garage. 85 stycken
platser fördelade p̊a 6 byggnader skulle kosta 2 050 000:- för byggsats och montage ca
650 000:- exklusive moms. Detta inkluderar inte grund eller markarbete och företaget
som fr̊agades gör heller inte dubbelgarage, s̊a där tillkommer troligen en betydande
kostnad.

10 Förr̊adstak med fuktskada

Vi har f̊att in offerter för att åtgärda förr̊adstaket som drabbats av läckage. Offerterna
ligger runt 30 000:- exklusive moms. Elina beställer arbetet fr̊an den entreprenör som ver-
kar bäst. Det beslutades att samfälligheten tar kostnaden för åtgärden, d̊a förr̊adstaken
fortfarande tillhör samfälligheten enligt anläggningsbeslutet.

Uppgift: Beställ entreprenör som åtgärdar förr̊adstak. (Elina)

Beslut: Det beslutades att samfälligheten betalar för att lägga om ett läckande förr̊adstak.

11 Störande moppekörning

Det noterades att det har förekommit störande mopedkörning i omr̊adet.

12 Reparationsfonden: niv̊a och syfte?

Runt år 2000 ökade man avsättningen till reparationsfonden till 15 % fr̊an tidigare 10 %.
Dock har fonden använts i större utsträckning tidigare under 2000-talet än de senaste
åren.

Mötet diskuterade att vi borde lyfta fr̊agan till årsmötet och besluta om en rimlig niv̊a.
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13 Tele2/Com Hem: gruppavtal (Nicklas)

Gruppanslutning av samfälligheternas medlemmar till ComHem kräver troligen en ändring
av anläggningsbeslutet, samt ett beslut fr̊an årsmöte. Nicklas ringer Lantmäteriet och
kontrollerar vilka förutsättningar som finns för att ändra anläggningsbeslutet för att
till̊ata detta, alternativt om det skulle kunna rymmas inom befintligt beslut.

Uppgift: Ring Lantmäteriet och kontrollera vad som krävs av anläggningsbeslutet för
att kunna erbjuda en gruppanslutning av bredband. (Nicklas)

14 Övriga fr̊agor

14.1 Rörspolning

Vi har varit tvungna att spola ett igensatt avloppsrör. Vi bör fundera p̊a om det är
n̊agot som ska göras regelbundet. Fr̊agan bordlägges till nästa möte.

14.2 Datum för städdagar

Vi bestämde att höstens städdagar skulle vara 23 - 24 oktober.

14.3 Fjärrkyla

Magnus kontaktar Södertörns fjärrvärme för att höra om det skulle vara möjligt att
installera fjärrkyla i samfälligheten.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Anna Thunman
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Det beslutades att samfälligheten betalar för att lägga om ett läckande förr̊adstak.

Sammanfattning av uppgifter

1 Ta in fler offerter p̊a byte av varm- och kallvattenventiler. (Jonas)
2 Byt stupränna p̊a tvättstugan. (Jimmy)
3 Hör med Max hur man underh̊aller garageportarna, samt skriv en instruktion.

(Bertil, TK)
4 Gör en ny enkät för att undersöka intresset för att kunna ladda elbil i samfälligheten.

(Nicklas)
5 Skriv meddelande p̊a hemsidan om Lantmäteriets utredning kring hur elbilsladd-

ning kan hanteras i samfälligheter. (Nicklas)
6 Hör med Bertil om elinstallationer i samfälligheten. (Jimmy)
7 Kontakta elfirma för att höra om förslag och prisuppskattning för ökad belys-

ning i omr̊adet. (Elina)
8 Kontrollera om det finns ytterligare behov av belysning i omr̊adet, förutom det

liggande förslaget. (Alla)
9 Beställ entreprenör som åtgärdar förr̊adstak. (Elina)
10 Ring Lantmäteriet och kontrollera vad som krävs av anläggningsbeslutet för

att kunna erbjuda en gruppanslutning av bredband. (Nicklas)
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