
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

11 november 2021

Närvarande: May Nürnberg (ordförande)
Nicklas Glimstad Gozzi (kassör)
Magnus Erkstam (sekreterare)
Anna Thunman (ledamot)
Jonas Aaslund (suppleant)
Elina Kramer (TK)

Anmält fr̊anvaro: Jimmy Ämtö (ledamot/TK)
Mikaela Stadig (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 Representation

Jonas ersätter Jimmy som ledamot vid omröstning.

Elina representerar TK.
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4 TK

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

Jonas har pratat med n̊agra leverantörer, men inte f̊att svar än. Avvaktar att de ska
återkomma.

4.2 Stuprännan tvättstugebyggnaden

Klart.

Även takhuvarna p̊a tvättstugan har m̊alats.

4.3 Garageportar

Tre portar har märkts upp d̊a de behöver justeras. Bertil fr̊an TK kontrollerar om dem
kan justeras. Även garageporten till förr̊adet kontrolleras. Om det krävs att de stora
fjädrarna behöver justeras kan det bli aktuellt att ta in n̊agon fackkunnig.

Uppgift: Kontrollera och justera märkta garageportar samt port till förr̊ad om möjligt.
(Bertil, TK)

4.4 Grusl̊adorna - beställ grus

Klart.

4.5 Rapporter fr̊an städdagarna

Jonas uppdaterar TK-loggen med städrapporterna fr̊an längorna.

Uppgift: Uppdatera TK-loggen med städrapporterna fr̊an längorna. (Jonas)

Mötet diskuterade den brunsvarta panelen. Inom 5 - 6 år kommer vi nog behöva åtgärda
den. Vissa brädor har vridit sig och skulle behövas spikas fast, samt m̊alas. Det har inte
högsta prioritet just nu, men kommer att bli prioriterat. Vi för upp en p̊aminnelse i
TK-loggen att göra det inom 5 år.

Vissa av krönpl̊atarna mot teglet har fel lutning. Vi kontrollerar om det g̊ar att åtgärda
i samband med den brunsvarta panelen.

Uppgift: Uppdatera TK-loggen med p̊aminnelse om att åtgärda brunsvarta panelen
inom 5 år. (Jonas)
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4.6 Sandupptagning (Elina)

Elina undersöker alternativ och har bokat ett möte med grannsamfälligheten för att höra
deras erfarenheter och se om vi kan göra n̊agot gemensamt. De kommer p̊a besök nästa
styrelsemöte, för att prata om IP-only, s̊a d̊a skulle vi kunna prata om sandupptagningen
ocks̊a.

4.7 Snökäpparna

Elina delar upp arbetet med att sätta upp snökäppar inom TK. V̊ar bedömning var att
vi har tillräckligt med snökäppar och inte behöver köpa fler just nu.

5 Sanitetsritningar/avloppsledningar

Vi har tidigare diskuterat om länga T:s avloppsledning ska grävas upp och läggas om,
d̊a det upptäckts att den har fel lutning, i samband med stopp i ledningen.

Det är fortfarande oklart var gränsen mellan v̊ara och kommunens rör g̊ar och mötet
bedömde att det inte är prioriterat att gräva om. Istället planerar vi en ny spolning av
avloppsröret om 5 år, vilket förhoppningsvis förebygger stopp.

Underh̊allsplanen uppdateras med p̊aminnelse om att göra det om 5 år.

Uppgift: Uppdatera underh̊allsplanen med uppgift om att spola avloppsrör tillhörande
länga T om 5 år. (Jonas)

6 Bättre belysning: offert? (Elina)

Elina fortsätter prata med entreprenör och tar eventuellt in en ny offert.

7 Ombyggnad av garage

Mötet diskuterade om det gick att sätta in nya högre och bredare portar p̊a dubbelga-
ragets nedre plan. Vi fr̊agar Fjället om deras erfarenheter fr̊an ombyggnad av garage.

Målet är att presentera n̊agot p̊a årsmötet och höra om det finns ett intresse. Det kommer
antagligen att kosta åtminstone 4 - 6 miljoner kr. Det tidigare prisuppgift vi f̊att angav
2,6 miljoner kr bara för enkelgaragen.
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8 Stolpbelysningsfelet: status

Elektrikerbolaget vi varit i kontakt med väntar p̊a en offert fr̊an jordsug. Det kan vara
värt att felsöka för att hitta felet och bara gräva där. Mötet diskuterade vilka alternativ
som finns. Antingen att gräva ner en ny kabel, hitta felet och bara gräva där eller
gräva upp hela kabeln, eventuellt med hjälp av vakuumschaktning. Enligt uppgift fr̊an
elektriker kan kablarna h̊alla upp till 100 år, s̊a det verkar vara värt att laga felet istället
för att gräva ner en ny kabel. Felsökning kostar ca 5000:-.

Mötet beslutade att felsöka felet för att kunna begränsa grävningen. Elina kontaktar
felsökningsfirma och kollar med Elkontakten vad det är för kabeltyp.

Uppgift: Beställ felsökning för att hitta var felet p̊a kabeln till lyktstolpen är. (Elina)

9 IP Only / Tele2

Mötet diskuterade IP onlys förslag till grävning och markavtal. Styrelsen ställer sig
neutral till om en fastighetsägare vill teckna avtal med IP-only eller inte.

IP-only har föreslagit att sprida nätet via krypgrundarna och kommer att undersöka om
det g̊ar att använda kulvertarna mellan längorna istället för att gräva p̊a vissa ställen.
Styrelsen fortsätter att ha en dialog med IP-only.

Vi har även f̊att ett förslag p̊a gruppavtal fr̊an Tele2 för v̊ar befintliga bredbandslösning.

10 Parkeringsplatser

Styrelsen har f̊att in synpunkter om att det är sv̊art att hitta parkeringsplatser i omr̊adet.
Styrelsen uppmanar alla att köra in i garaget. Vi kommer inte att utöka antalet parke-
ringsplatser i omr̊adet. Med fördel s̊a kan man prata med sina grannar om vikten av att
använda garagen.

11 Årsmötet 2022

Fr̊agan bordlades till nästa möte. Vi behöver bestämma en dag och boka lokal. Inrikt-
ningen är att undersöka om vi kan ha det i Balingsnässkolan.
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12 Övriga fr̊agor

12.1 Plantering i slänten nedanför fotbollsplanen

Det har kommit in en fr̊aga om det är möjligt att anlägga en plantering i slänten nedanför
fotbollsplanen. Det skulle kunna vara det om n̊agon länga vill ta ansvar för det, t.ex.
i samband med städdagarna. Det skulle antagligen kosta ca 150 - 200 tusen kr om vi
skulle ta in en entreprenör som gör det, vilket inte är prioriterat i dagsläget.

P̊a vintrarna används en stor del av slänten som pulkabacke, vilket kanske skulle vara
negativt för en plantering.

12.2 Förslag om att köpa torktumlare till tvättstugan

Det har kommit in ett förslag om att köpa in torktumlare till tvättstugan. Av hävd har
utrustningen i tvättstugan inte förändrats. Om n̊agon medlem önskar ändra detta är
styrelsens förslag att det lyfts i en motion till årsmötet.

12.3 Städomr̊adena

Det har kommit in synpunkter p̊a städomr̊adenas omfattning. Fr̊agan har diskuterats
tidigare och styrelsen ser inte att det är prioriterat att utreda en ändring av dessa i
dagsläget.

12.4 Städa garageförr̊adet

Garageförr̊adet skulle behöva städas. Det planeras in till nästa städdag.

12.5 Energimyndighetens rapport om enklare regler för hemmaladdning

Energimyndigheten har gett ut en rapport om förenkling av regler för hemmaladdning,
bland annat för samfälligheter.

Enligt rapporten s̊a krävs det en ändring av anläggningsbeslutet för att kunna tillhan-
dah̊alla laddning av elbilar inom samfällighetsanläggningen, men det ska vara möjligt för
Lantmäteriet att godkänna en s̊adan ändring, särskilt om laddningen utformas s̊a att de
som nyttjar den st̊ar för kostnaden.
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12.6 Läckage i dagvattenledning under M178

Elina har kontaktat en rörmokare. Nyboda VVS kommer nästa vecka.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Anna Thunman
Justeras
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Sammanfattning av beslut

Sammanfattning av uppgifter

1 Kontrollera och justera märkta garageportar samt port till förr̊ad om möjligt.
(Bertil, TK)

2 Uppdatera TK-loggen med städrapporterna fr̊an längorna. (Jonas)
3 Uppdatera TK-loggen med p̊aminnelse om att åtgärda brunsvarta panelen inom

5 år. (Jonas)
4 Uppdatera underh̊allsplanen med uppgift om att spola avloppsrör tillhörande

länga T om 5 år. (Jonas)
5 Beställ felsökning för att hitta var felet p̊a kabeln till lyktstolpen är. (Elina)
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