
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

9 februari 2022

Bilagor:
Bilaga 1 - Styrelseinterna mötesanteckningar 2022-02-09

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 TK

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

Bordlägges till nästa möte.
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3.2 Åtgärda märkta garageportar (Bertil)

Märkningen har lossnat. Åtgärdas när garageportarna märkts upp igen.

3.3 Städlistorna: TK-loggen (Jimmy)

Det har kommit in en kommentar om att en taksil saknas. Det är inte längre taksilar
i hängrännorna utan löven rensas vid utkastaren längre ner. Flera takhuvar behöver
fortfarande m̊alas, annars inget allvarligt.

3.4 Spotlight övre garaget: reklamation p̊ag̊ar (Elina)

Ny armatur är beställd av entreprenör. Troligen är det ett garantiarbete. Vi väntar p̊a
detta.

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

Elina har f̊att offert men schaktarbetet ing̊ar inte. Vi avvaktar en komplett offert inklu-
sive grävning. Vi väntar även p̊a ytterligare en offert fr̊an ett annat företag.

När vi har f̊att in offerterna är det styrelsens avsikt att förbereda ett förslag till årsmötet
om vi ska g̊a vidare med planerna p̊a utökad belysning.

Uppgift: Förbered en presentation om den utökade belysningen till årsmötet. (Elina)

5 Sandsopning

Vi planerar att köpa in sandsopning med maskin även i år. Till skillnad fr̊an tidigare år
kommer det endast att göras en omg̊ang grovsopning. Vi kommer att meddela medlem-
marna innan sandsopningen ska ske, s̊a att man kan förbereda med att sopa ut grus fr̊an
kanter och parkeringar. Maskinsopningen kommer att ske innan städhelgen.

Efter att grovsopning med maskin har gjorts, görs finsopning av medlemmarna p̊a
städhelgen.
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6 Årsmötesförberedelser: dokument, datum, tryck

Vi kommer inte att ha ett fysiskt möte med längombuden inför städhelgen den här
g̊angen. Verksamhetsberättelsen ska inneh̊alla en mer detaljerad ekonomisk redovisning
av punkter i budget som omfattar flera omr̊aden.

Uppgift: Skriv verksamhetsberättelse. (Magnus) Klart senast 27 mars

Vi planerar att dela ut kallelse senast lördag 9 april. Allt underlag behöver vara klart
senast 27 mars.

Underlaget kommer att omfattar nedanst̊aende, med angiven ansvarig för respektive
dokument:

• Dagordning för mötet (Magnus)

• Förvaltningsberättelse inklusive den ekonomiska berättelsen (Magnus)

• Budget (Nicklas)

• Resultaträkning (Nicklas)

• Revisionsberättelse (Nicklas)

• Förslag p̊a ersättning till funktionärer fr̊an valberedningen (Anna)

• Valberedningens förslag p̊a styrelse (Anna)

• Lista p̊a längombud (Anna)

• Inkomna motioner

• Förslag om utökad belysning i omr̊adet (Elina)

• Underlag om laddning av elbilar (Nicklas)

• Underlag om ombyggnad av garage (Mikaela)

Det har kommit in tv̊a motioner. En om utrustningen i tvättstugan och en om att avsätta
vissa parkeringsplatser för korttidsparkering.

Balingsnässkolan är bokad kl 17 - 20 för årsmötet. Det kommer inte att anordnas n̊agon
fest, men styrelsen överväger om vi skulle ta in en food truck som serverar mat efter
mötet. D̊a skulle man kunna f̊a en matbiljett om man deltar i årsmötet.

Uppgift: Kolla upp food trucks. (alla)

7 IP Only: status

Vi har mailat IP Only ungefär en g̊ang i m̊anaden sedan i december d̊a vi svarade och
kommenterade markuppl̊atelseavtalet. Vi har ännu inte f̊att n̊agot svar.
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8 Protokollen

Mötet diskuterade om vi skulle dela ut protokoll p̊a papper för att fler skulle läsa dem,
men kom fram till att vi inte kommer att göra det utan endast distribuera det elektroniskt
och p̊a papper i tvättstugan.

9 Träd och trädgruppen

Det finns vissa träd som behöver hanteras, bl.a. ett ringbarkat träd som behöver tas
ned.

Trädgruppen best̊ar för närvarande endast av May och Mikaela nu. Om man är intres-
serad av att vara med kan man anmäla sitt intresse.

Styrelsens avsikt är att fortsätta anlita Järna Trädv̊ard för bedömning och beskärning
av träd. Om inte Järna trädv̊ard har tid nu skulle vi kunna avvakta till hösten innan vi
tar in dem.

Trädet vid infart länga Ä/Ö kan vara värt att beskära.

Beslut: Styrelsen beslutade att fortsätta anlita Järna Trädv̊ard för bedömning och
beskärning av träd.

10 Övriga fr̊agor

10.1 Is

Det är isigt i delar av omr̊adet. Vädret varierar mycket nu och det fryser och smälter om
vartannat. Det finns välfyllda grusl̊ador i omr̊adet och man kan gärna använda dessa för
att grusa efter behov.

10.2 Reparationsfond

Nicklas pratar med Claes och Kjell om storleken p̊a avsättning till reparationsfond.
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Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Anna Thunman
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Styrelsen beslutade att fortsätta anlita Järna Trädv̊ard för bedömning och
beskärning av träd.

Sammanfattning av uppgifter

1 Förbered en presentation om den utökade belysningen till årsmötet. (Elina)
2 Skriv verksamhetsberättelse. (Magnus) Klart senast 27 mars
3 Kolla upp food trucks. (alla)
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