
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

7 mars 2022

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

Jimmy Ämtö valdes till att justera mötesprotokollet.

2 Godkännande av föreg̊aende protokoll

Föreg̊aende protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3 TK

3.1 Markkabel övre parkeringen

Elina kollar om Granholm kan asfaltera över markkabeln när han asfalterar det vi
behövde gräva upp för att laga den trasiga elkabeln till gatubelysningen.

Uppgift: Hör med Granholm om han kan asfaltera över markkabeln. (Elina)
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3.2 Offert för byte av varm-/vattenventiler (Jonas)

Vi har inte f̊att in n̊agra fler offerter. Mikaela hör med ytterligare entreprenör. Elina
kollar med firman som vi f̊att en offert ifr̊an för att se om förutsättningarna är rätt.
Enligt offerten behöver vi be kommunen om att stänga av kallvattnet i gatan vilket blir
dyrt. Vi behöver kolla om det inte räcker med att stänga av vattnet i v̊ar undercentral.

Mötets inriktningen är att byta alla ventiler.

Uppgift: Fortsätt begär in offert p̊a byte av ventiler fr̊an fler entreprenörer. (Jonas)

Uppgift: Kolla med ytterligare entreprenör om byte av ventiler för avstängning av
vatten. (Mikaela)

Uppgift: Kolla om offerten vi f̊att p̊a byte av vattenavstängningsventiler har utg̊att fr̊an
rätt förutsättningar. (Elina)

3.3 Åtgärda märkta garageportar: klart! (Bertil)

Klart. Bertil har g̊att igenom alla garageportar och justerat n̊agra.

3.4 Spotlight övre garaget: reklamation p̊ag̊ar (Elina)

Vi har inte f̊att n̊agot svar än. Elina fortsätter att försöka f̊a svar.

4 Ekonomi: reparationsfonden / avgiften

Avsättningen till reparationsfonden ökades 2000 till 15 % vilket d̊a skulle motsvara
genomsnitt för liknande föreningar. Vi diskuterade om vi skulle sänka avsättningen n̊agot
alternativt öka användningen av fonden för att inte f̊a ett minusresultat.

Mötet kom fram till att vi antagligen borde öka kvartalsavgiften n̊agot i och med ökade
kostnader, kanske 200 kr istället för att behöva öka mycket p̊a en g̊ang senare.

Nicklas ber Claes göra ett budgetförslag utifr̊an att vi beh̊aller avsättningen till repara-
tionsfonden p̊a 15 % och höjer avgiften med 200 kr.

Beslut: Mötet beslutade att föresl̊a en höjning av kvartalsavgiften p̊a 200 kr.

Uppgift: Be Claes göra ett budgetförslag som inkluderar en avgiftshöjning p̊a 200 kr
och fortsatt avsättning till reparationsfonden p̊a 15 %. (Nicklas)
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5 Träd

May har inte kontaktat arboristen än. Beskärning ska i regel ske under juli, augusti eller
september. Fällning kan ske när som helst.

En tall bakom länga Y diskuterades. Vi ber Järna trädv̊ard bedöma om det finns n̊agon
risk kring denna. May och Mikaela har en lista p̊a träd som behöver bedömas.

6 Belysning vid lekplatserna

Vi har f̊att in tre offerter p̊a belysning för lekplatserna. Mötet diskuterade offerterna. Vi
väntar p̊a en uppdatering av en av offerterna, s̊a att den ocks̊a inneh̊aller schaktning,
vilket gör de jämförbara.

7 Städhelgen

7.1 Inspektionsrunda innan

Mötet noterade att tvättstugans trappa behövde åtgärdas. TK g̊ar en runda och kollar
om det är n̊agot mer som behöver åtgärdas.

Uppgift: G̊a en inspektionsrunda inför städdagarna och lägg till punkter som behöver
åtgärdas p̊a städlistorna. (TK)

7.2 Städlistorna

Ta med att takhuvarna behöver m̊alas innan augusti. Dock är det nog för kallt p̊a
städdagarna, s̊a längorna behöver planera in ett separat tillfälle för detta. TK köper in
färg till detta.

Uppgift: Köp in färg för m̊alning av takhuvarna. (TK)

7.3 Jord och gödsel

Mötet bestämde att vi skulle beställa tv̊a pallar jord och gödsel till städdagarna för
användning p̊a gemensamhetsytorna.

Beslut: Mötet beslutade att köpa in tv̊a pallar jord och gödsel till v̊arens städdagar.

Uppgift: Köp in totalt tv̊a pallar med jord och gödsel. (May)
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8 Food truck till årsmötet

Istället för årsmötesfest försöker vi boka en food truck som vi kan samlas kring efter
mötet och äta en bit mat tillsammans. Vi skriver en inbjudan s̊a att folk kan anmäla sig
och välja vilken mat de vill ha. Biljett till Food trucken delas sedan ut i samband med
årsmötet.

Nicklas kollar om lämplig food truck kan komma till Huddinge och Anna och May skriver
en inbjudan.

Uppgift: Kolla upp om vi kan boka en food truck som kan komma till Balingsnäs i
samband med årsmötet. (Nicklas)

Uppgift: Skriv en inbjudan och anmälningsblankett till att beställa mat fr̊an food truck
i samband med årsmötet. (Anna och May)

9 Årsmötet

Vi behöver tillg̊ang till skola fr̊an kl 15 för att kunna ställa i ordning inför årsmötet. Vi
planerar årsmötet till kl 16 - 18 och food truck efter̊at kl 18. Vi har bokat skolan senare,
s̊a vi behöver uppdatera bokningstiderna.

Uppgift: Ändra bokningstiderna för skolan till kl 15 - 19. (Jimmy)

Mikaela mailar ut ett förslag p̊a text om garage.

Uppgift: Maila ut förslag p̊a text om garage. (Mikaela)

10 IP Only: status

Vi har fortfarande inte hört n̊agot om v̊ara förslag p̊a ändringar till markuppl̊atelseavtalet.
Magnus kontaktar IP-only.

Uppgift: Kontakta IP-only och hör om status för markuppl̊atelseavtalet. (Magnus)

11 Övriga fr̊agor

11.1 Sandupptagningen

Beställningen av sandupptagning är klar. Tanken är att vi förbereder och genomför
sopning med maskin innan städhelgen. Sedan ombesörjer vi själva finsopningen under
städhelgen. Instruktioner för hur det ska g̊a till kommer att g̊a ut till alla medlemmar
innan.
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11.2 TK-rummet

Vi har noterat att TK-rummet ibland varit ol̊ast. Glöm inte att l̊asa dörren om ni tar
färg därifr̊an.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Jimmy Ämtö
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Mötet beslutade att föresl̊a en höjning av kvartalsavgiften p̊a 200 kr.
2 Mötet beslutade att köpa in tv̊a pallar jord och gödsel till v̊arens städdagar.

Sammanfattning av uppgifter

1 Hör med Granholm om han kan asfaltera över markkabeln. (Elina)
2 Fortsätt begär in offert p̊a byte av ventiler fr̊an fler entreprenörer. (Jonas)
3 Kolla med ytterligare entreprenör om byte av ventiler för avstängning av vatten.

(Mikaela)
4 Kolla om offerten vi f̊att p̊a byte av vattenavstängningsventiler har utg̊att fr̊an

rätt förutsättningar. (Elina)
5 Be Claes göra ett budgetförslag som inkluderar en avgiftshöjning p̊a 200 kr och

fortsatt avsättning till reparationsfonden p̊a 15 %. (Nicklas)
6 G̊a en inspektionsrunda inför städdagarna och lägg till punkter som behöver

åtgärdas p̊a städlistorna. (TK)
7 Köp in färg för m̊alning av takhuvarna. (TK)
8 Köp in totalt tv̊a pallar med jord och gödsel. (May)
9 Kolla upp om vi kan boka en food truck som kan komma till Balingsnäs i

samband med årsmötet. (Nicklas)
10 Skriv en inbjudan och anmälningsblankett till att beställa mat fr̊an food truck

i samband med årsmötet. (Anna och May)
11 Ändra bokningstiderna för skolan till kl 15 - 19. (Jimmy)
12 Maila ut förslag p̊a text om garage. (Mikaela)
13 Kontakta IP-only och hör om status för markuppl̊atelseavtalet. (Magnus)
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