
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

14 oktober 2021

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

Anmält fr̊anvaro: Mikaela Stadig (suppleant)
Elina Kramer (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 TK:s uppdrag

Tekniska kommittén (TK) ansvarar för tekniskt underh̊all av gemensamhetsanläggning.
T.ex. undercentralen, byte av lampor p̊a garagen m.m. Underh̊all av respektive fastighet
ansvarar respektive fastighetsägare för, men d̊a TK har kompetens inom omr̊adet, kan
de eventuellt ge r̊ad vid förfr̊agan.

N̊agon fr̊an TK brukar vara representerade p̊a styrelsemötena. Uppgifter som är inom
TKs omr̊ade och som tas upp p̊a mötena förs till styrelsemötesprotokollet. TK tar själva
ansvar för att fördela uppgifterna mellan sig om inte n̊agon enskild tilldelats uppgiften.
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Inför städdagarna hjälper TK till med att g̊a igenom v̊art omr̊ade för att notera underh̊all
som behöver utföras och som läggs till städlistorna och åtgärdas av längorna.

4 Genomg̊ang av TKs uppgifter

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

Jonas har pratat med en rörmokare som skulle höra av sig för att titta p̊a uppgiften.
Mötet diskuterade om det var bäst med en offert med fast pris eller att ta arbetet p̊a
löpande kostnad. Antagligen är det bättre med löpande, men vi bör d̊a åtminstone ha
n̊agon form av uppskattning p̊a arbetets omfattning.

Mikaela hade även pratat med en rörmokare, som vi kan kontakta, men vi börjar med
Jonas.

4.2 Stuprännan tvättstugebyggnaden: bytas (Jimmy)

Kvarst̊ar. Jimmy byter stupröret p̊a städdagen.

Uppgift: Byt stuprör p̊a tvättstugan. (Jimmy) Klart p̊a städdagarna

4.3 Trasigt eluttag lagat (Bertil)

Ett är klart. Det andra fungerade. Bertil kollar p̊a det andra, samt köper in fler säkringar.

Uppgift: Kontrollera eluttag. (Bertil)

Uppgift: Köp in fler säkringar. (Bertil)

4.4 Gräsklipparna: koll efter säsongen

TK g̊ar igenom gräsklipparna och gör i ordning dem inför vintern.

Uppgift: G̊a igenom gräsklipparna och gör i ordning dem inför vintern. (TK)

4.5 Garageportarnas underh̊all: risk?

Mötet diskuterade risken med garageportarna. Medlemmarna bör kunna olja och kon-
trollera portarna. Om de behöver justeras m̊aste den enskilda ta ansvar för att man
klarar av det. Annars f̊ar man anmäla p̊a städrapporten vilka portar det är problem
med och som m̊aste justeras. TK kollar p̊a de portarna och bedömer om vi kan åtgärda
det själv eller om vi m̊aste ta in en fackman.
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4.6 Grusl̊adorna: status? (Jimmy)

Vi behöver beställa grus i och med att vi köpt nya sandningsl̊ador.

Uppgift: Beställ grus fr̊an Granholm till alla sandningsl̊ador. (Nicklas)

4.7 Elritningar/-kartor Fjällhöjden

Bertil har kontrollerat v̊art elsystem. Det finns brister i hur säkringar och annat är
uppmärkt. Dessutom hittade han en säkringsl̊ada som ol̊ast. Det vore bra att märka upp
garagen s̊a att man tydligare kan ange vilka säkringar som hör till vilka garage.

Bertil ser över elritningarna och TK funderar över hur man bäst märker upp el och
garage m.m. Bertil köper ett hängl̊as till det ol̊asta l̊adan.

Uppgift: Se över elritningar. (Bertil)

Uppgift: Fundera över hur vi bäst märker upp säkringar, el och garage. (TK)

Uppgift: Köp hängl̊as och l̊as ol̊ast ell̊ada. (Bertil)

4.8 Sandupptagningsoffert (Elina)

Elina fortsätter att kolla p̊a alternativ. Vi har inte varit helt nöjda med resultatet fr̊an
maskinsopningen. Vi behöver bestämma hur vi ska göra. Ett alternativ som diskuterades
var att bara beställa grovsopning och själva göra finsopningen p̊a städdagarna. D̊a m̊aste
vi förbereda genom att sopa ut grus innan maskinsopningen och städdagarna.

Ett potentiellt problem är att alla inte flyttar p̊a sina bilar eller ställer in dem i garaget
vid tiden för sopningen.

Ett annat alternativ är att beställa kompletterande manuell sopning till finsopningen.

5 Genomg̊ang av övriga uppgifter fr̊an föreg̊aende möte

Ring Stockholm Vatten för att ta reda p̊a var gränsen g̊ar mellan samfällighetens och
deras avloppsrör.

May har varit i kontakt med Stockholm vatten och avlopp samt kommunen. Det är inte
helt lätt att avgöra var gränsen g̊ar mellan v̊art rör och kommunens. Vi tar upp fr̊agan
igen p̊a ett möte efter städhelgen.
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6 Elbilsladdning: info+enkät klart

Nicklas sammanställer enkäten. Fler och fler intresserar sig för laddning och n̊agra med-
lemmar har köpt rena elbilar.

Regelverket är fortfarande oklart. Energimyndighetens uppdrag ”Uppdrag att analysera
och föresl̊a åtgärder för bättre tillg̊ang till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett
boendeform” som skulle redovisats 30 augusti 2021 har förlängts till 1 november 2021
efter beslut av regeringen.

Bertil meddelade att eluttagen i garagen är saxade, tv̊a uttag per 10 A säkring. Det
innebär att om tv̊a intilliggande vill ladda kommer säkringen inte att klara av det.

7 Städdagarna: kallelse, städlistor, kontrollrunda (inkl träd),
inköp, hyra av verktyg

Vi har hyrt en jordfräs som kommer att använda p̊a städdagarna för att rensa ogräs vid
nedre lekplatsen.

N̊agra räcken behöver oljas. Jimmy kollar om det finns olja och köper in annars.

Uppgift: Kontrollera om det finns olja för att olja räcken samt köp in om det saknas.
(Jimmy) Klart senast till städdagarna

Kallelsen och städlistor har skickats ut. Bertil köper olja för att smörja garageportarna.
Smörjning av garageportarna sköts av respektive länga p̊a städdagarna.

Uppgift: Köp in olja som kan användas för att smörja garageportarna. (Bertil) Klart
senast till städdagarna

May mailar ut listorna till övriga styrelsen och TK för p̊aseende.

8 Bättre belysning: inväntar förslag/offert (Elina)

Elina har varit kontakt med en elfirma och f̊att förslag. T.ex. skulle man vid övre lek-
platsen kanske kunna dra el fr̊an en lyktstolpe och sätta lampor p̊a staket. Det bör lysa
upp lekplatsen utan att blända de boende.

Ett annat förslag var att byta ut och förbättra lamporna p̊a garagen för att f̊a bättre
belysning.

Vid nedre lekplatsen skulle man eventuellt kunna sätta upp en lyktstolpe.

Vi avvaktar ett mer konkret förslag.
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9 Ombyggnad av garage: förslag p̊a företag (Mikaela)

Mikaela hade varit i kontakt med en byggfirma som dock inte kunde ge n̊agot bra förslag
kring ombyggnad av dubbelgaraget. Mötet diskuterade fr̊agan. Det kommer att krävas
bygglov och vi bör kontrollera vilka regler om beslut i samfälligheten som gäller vid
ombyggnation. Initialt hör vi om intresset för att bygga om garagen p̊a nästa årsmöte.

10 Motorvärmarna: 1/11–15/4

Vi har f̊att in tv̊a anmälningar om nyttjande av motorvärmarplats.

11 Stolpbelysningsfelet: datum för åtgärd? (Elina)

Det har varit sv̊art att hitta en elektriker som ocks̊a vill ansvara för grävning för att
laga kabeln. Jimmy kollar fler leverantörer och försöker hitta en elektriker som kan ta
ansvar för jobbet inklusive grävning. Jonas pratar med en elektriker han varit i kontakt
med.

Not 2021-10-15: Elina har f̊att nytt besked fr̊an elföretaget vi pratat med först. De kan
åta sig arbetet och ta ansvar för grävning. Vi bestämde per mail att vi beställer arbetet
fr̊an dem.

Beslut: Styrelsen beslutade per mail 2021-10-18 att beställa arbete för att byta ut trasig
kabel till lyktstolpe, inklusive nödvändigt grävarbete, fr̊an Elkontakten.

Uppgift: Kontakta Elkontakten och beställ arbete för att byta ut den trasiga kabeln
till lyktstolpen. (Elina)

12 Övriga fr̊agor

12.1 Träd p̊a privat tomt

Styrelsen har f̊att in en fr̊aga om samfälligheten kan beskära ett träd som st̊ar p̊a en
privat tomt. D̊a samfälligheten endast omfattar gemensamhetsanläggningen kan den inte
använda medlemmarnas pengar för att bekosta en beskärning av ett träd som st̊ar p̊a
en privat tomt, utan det är den enskilda fastighetsägarens ansvar.
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Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Jimmy Ämtö
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Styrelsen beslutade per mail 2021-10-18 att beställa arbete för att byta ut trasig
kabel till lyktstolpe, inklusive nödvändigt grävarbete, fr̊an Elkontakten.

Sammanfattning av uppgifter

1 Byt stuprör p̊a tvättstugan. (Jimmy) Klart p̊a städdagarna
2 Kontrollera eluttag. (Bertil)
3 Köp in fler säkringar. (Bertil)
4 G̊a igenom gräsklipparna och gör i ordning dem inför vintern. (TK)
5 Beställ grus fr̊an Granholm till alla sandningsl̊ador. (Nicklas)
6 Se över elritningar. (Bertil)
7 Fundera över hur vi bäst märker upp säkringar, el och garage. (TK)
8 Köp hängl̊as och l̊as ol̊ast ell̊ada. (Bertil)
9 Kontrollera om det finns olja för att olja räcken samt köp in om det saknas.

(Jimmy) Klart senast till städdagarna
10 Köp in olja som kan användas för att smörja garageportarna. (Bertil) Klart

senast till städdagarna
11 Kontakta Elkontakten och beställ arbete för att byta ut den trasiga kabeln till

lyktstolpen. (Elina)
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