
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

13 januari 2022

Bilagor:
Bilaga 1 - Styrelseinterna mötesanteckningar 2022-01-13

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

Jimmy Ämtö valdes till att justera mötesprotokollet.

2 Godkännande av föreg̊aende protokoll

Föreg̊aende protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3 Genomg̊ang av uppgifter

4 TK

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

Avvaktar d̊a Jonas inte var med p̊a mötet.
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4.2 Åtgärda märkta garageportar (Bertil)

Kvarst̊ar.

4.3 Städlistorna: TK-loggen

Oklart om detta är klart. Jimmy kollar om allt är infört eller om n̊agot behöver läggas
till.

Uppgift: Kolla om n̊agot behöver läggas till i TK-loggen. (Jimmy)

4.4 Spotlight övre garaget: reklamation (Elina)

Elina har pratat med elektriker som gjorde jobbet. De har inte hittat v̊ar beställning
men de ska laga den. Vi förutsätter att det blir ett garantiärende.

5 Bättre belysning (kvarst̊ar fr̊an december): offert (Elina)

Elina har p̊amint företaget, men inte f̊att n̊agon offert än.

6 Valberedningen

Målsättningen ska vara att varje funktionär väljs till högst en post även om det inte
alltid har varit möjligt tidigare. TK, suppleant och ledamot väljs p̊a 1 år. Valberedningen
fortsätter sitt arbete.

7 Årsmötet 2022: plats och form

Förhoppningsvis g̊ar det att ordna ett fysiskt årsmöte. Vi diskuterade om vi kunde vara
ute, t.ex. p̊a fotbollsplanen, om det fortfarande inte g̊ar att mötas inomhus.

Jimmy kollar om det g̊ar att boka skolan för årsmötet. G̊ar det inte att ha ett fysiskt
möte f̊ar vi boka av senare.

Uppgift: Boka skolan för årsmöte om möjligt. (Jimmy)

Inför årsmötet bör vi presentera ett underlag kring införande av laddplatser. Det bör
inneh̊alla vad det kan kosta för föreningen och för enskilda personer som vill använda
dem. Utifr̊an det f̊ar vi fr̊aga årsmötet om det finns ett intresse för att driva fr̊agan och
ändra anläggningsbeslutet efter behov.
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Nicklas tar fram ett underlag.

Uppgift: Ta fram ett underlag om elbilsladdning som årsmötet kan ta ställning till.
(Nicklas)

Vi bör även ta fram ett underlag för vad det skulle kosta att bygga om garagen. Vi har
tidigare f̊att en uppskattning p̊a pris för att bygga om garagen exklusive dubbelgaraget.
Jonas vet vad det kostade för Fjället att bygga om sina garage.

Kostnader för arkitekt och bygglov tillkommer. Mikaela skriver ihop ett underlag som
vi kan presentera för årsmötet för att höra hur intresset är.

Uppgift: Ta fram en uppskattning p̊a kostnad för att bygga om v̊ara garage, som vi kan
presentera p̊a årsmötet. (Mikaela)

8 IP Only / Tele2: status

IP Only har inte återkommit sedan vi skickade in v̊ara synpunkter p̊a markuppl̊atelseavtalet.

Magnus mailar och fr̊agar hur det g̊ar.

Uppgift: Maila IP-only och hör hur det g̊ar med markuppl̊atelseavtalet. (Magnus)

9 Mötesdatum mars/april/maj/juni 2022

Vi planerade följande datum för kommande styrelsemöten:

• Torsdag 10 mars

• Onsdag 6 april

Vi avvaktar med att planera ytterligare datum till efter årsmötet.

10 E-postadresser, protokollen

Vi diskuterade om vi kunde lägga till insamlade e-postadresser p̊a listan för utskick av
nyheter p̊a hemsidan. Vi kom fram till att vi skulle skicka ut en fr̊aga till de som lämnat
in sina e-postadresser för att höra om de har n̊agot emot att vi lägger till dem p̊a listan.

Anna skriver in insamlade mailadresser i en lista och skickar till May.

Vidare diskuterade vi om det fanns andra sätt att n̊a ut med protokollen. Kanske att
återg̊ar till tidigare ordning d̊a papperskopior cirkulerades i längorna. Vi tog emellertid
inte n̊agot beslut i fr̊agan.
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Ytterligare en fr̊aga var hur vi skulle hantera delar av protokollet som vi inte nödvändigtvis
ville ha publikt tillgängliga p̊a hemsidan. T.ex. detaljer kring entreprenörer och offerter.
Förslaget var att vi tar dessa detaljer i en bilaga till protokollet som inte görs allmänt
tillgänglig p̊a hemsidan utan bara delges till föreningens funktionärer och revisorer.

Vi tog även upp att det skulle kunna ing̊a i längombudens uppgifter att ge en introduk-
tion till samfälligheten för nyinflyttade i längan.

11 Övriga fr̊agor

Vi har f̊att in en motion som tas med till årsmöteshandlingarna.

12 Nästa möte

Nästa möte onsdag 9 februari kör vi via Teams. Nicklas skickar ut en länk.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Jimmy Ämtö
Justeras
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Sammanfattning av beslut

Sammanfattning av uppgifter

1 Kolla om n̊agot behöver läggas till i TK-loggen. (Jimmy)
2 Boka skolan för årsmöte om möjligt. (Jimmy)
3 Ta fram ett underlag om elbilsladdning som årsmötet kan ta ställning till.

(Nicklas)
4 Ta fram en uppskattning p̊a kostnad för att bygga om v̊ara garage, som vi kan

presentera p̊a årsmötet. (Mikaela)
5 Maila IP-only och hör hur det g̊ar med markuppl̊atelseavtalet. (Magnus)
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