
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

5 april 2022

Närvarande: May Nürnberg (ordförande)
Nicklas Glimstad Gozzi (kassör)
Magnus Erkstam (sekreterare)
Anna Thunman (ledamot)
Jimmy Ämtö (ledamot/TK)
Elina Kramer (TK)

Anmält fr̊anvaro: Mikaela Stadig (suppleant)
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 Markkabel övre parkeringen: offerter (Elina/Jonas)

Markkabeln har troligen tryckts upp av rötter fr̊an närliggande träd. Mötet diskuterade
om markkabeln skulle grävas ner till rätt djup istället för att bara asfaltera över den nu
marknära kabeln. Troligen kommer en del rötter att behöva grävas av, men det bedöms
inte p̊averka träden alltför negativt.

Vi har f̊att en offert fr̊an Granholm p̊a arbetet för att gräva ner kabeln och täcka den
ordentligt samt asfaltera om.
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Granholm har kvar asfaltering p̊a det tidigare jobbet med att laga elkabeln till gatube-
lysningen. Mötet beslutade att köpa in arbetet fr̊an Granholm under förutsättning att
han kan f̊a in en asfaltsläggare och avslutar det tidigare jobbet samtidigt.

Beslut: Vi beslutade att beställa arbetet att gräva ner markkabeln samt asfaltera om
parkeringen av Granholm.

Uppgift: Beställ arbete fr̊an Granholm för att gräva ner markkabel och asfaltera. (Elina)

3.2 VVS-offerter ventilbyten (Jonas/Mikaela)

Bordlägges till nästa möte. Varken Jonas eller Mikaela var närvarande.

3.3 Kolla offerten fr̊an Avrebo (Elina)

Elina mailar och fr̊agar om offerten fortfarande gäller.

3.4 Spotlight reklamation: åtgärd v13 (Elina)

Klart.

3.5 Tvättstugetrappa + rabattkant

Tvättstugetrappan behöver lagas. Mötet diskuterade om vi skulle bygga en ramp för
ökad tillgänglighet i samband med att trappan lagas. Vi behöver antagligen ta in n̊agon
som gör detta. Jimmy undersöker vilka regler och rekommendationer som gäller vid
byggen av ramp och hur man gör detta p̊a bästa sätt.

Uppgift: Undersök och ta fram förslag p̊a lagning av tvättstugetrappen och möjlighet
till att lägga till en ramp. (Jimmy)

Rabattkanten vid tvättstugan har g̊att sönder. Mötet diskuterade om det gick att laga
provisoriskt, s̊a f̊ar vi se om vi gör om kanten helt vid ett senare tillfälle. Läggs p̊a länga
Y p̊a städdagarna d̊a det ing̊ar i deras städomr̊ade.

3.6 Inköp: fogmassa förr̊ad, färg, lagningsmaterial stenkant, övrigt?

TK ser över att vi har tillräckligt med penslar, utrustning och material inför städdagarna.

Uppgift: Se över material i förr̊ad inför städdagarna och köp in efter behov. (TK)
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3.7 Pl̊attäckningar saknas p̊a fastighet (rapporterat HT-21)

Det saknas pl̊attäckning mellan förr̊ad och vägg p̊a en fastighet. Det kan ha varit s̊a
att pl̊attäckningen togs bort i samband med takomläggningen. May kontrollerar med
boende varför den inte sattes tillbaka och om pl̊aten finns kvar. Annars bör vi ta in en
pl̊atslagare som sätter dit en ny.

4 Matvagn: tidpunkt, plats, el, dryck, inbjudan
(Nicklas/Mikaela)

Klart. Inbjudan har g̊att ut i samband med kallelse till årsmötet. Planen är att placera
den utanför tvättstugan och servera maten efter årsmötet vid 18:30.

5 Årsmötet: handlingar till tryck, praktiskt p̊a plats,
fikaförsäljning?

Årsmöteshandlingarna har tryckts och delats ut. Praktiska detaljer inför mötet gicks
igenom.

Jimmy ansvarar för att larma av och p̊a. Styrelsen samlas 15:30 vid skolan.

6 Städhelgen

Kallelse till städhelgen har g̊att ut. May färdigställer städlistorna och mailar ut till
styrelsen för granskning. Lägg till att den brunsvarta panelen ska ses över. Jord och
gödsel är beställt.

Städning av garageförr̊ad läggs p̊a länga Ä och Ö.

Måla markeringar p̊a farthinder.

7 Trädv̊ard: bl.a. återplantering

Bordlägges till nästa möte.

8 Belysningsofferter

Vi har f̊att in tv̊a offerter p̊a belysning som lyfts till årsmötet.
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9 IP-Only: status

IP-only är färdiga med nästan alla fastigheter och tekniska sk̊ap. Bl̊asning av fiber är
planerad till denna vecka. Man har förberett till alla fastigheter i krypgrunden. De räknar
med att koppla in förbindelselänken och avsluta det sista jobbet innan återställning under
v.15.

10 Sandupptagning: info

Information har g̊att ut.

11 Kommande mötestider

• Torsdag 5 maj kl 19:00 - 21:00

• Torsdag 2 juni kl 19:00 - 21:00

12 Övriga fr̊agor

12.1 Enduro̊akning p̊a v̊ar mark

Det förekommer enduro̊akning p̊a v̊ar mark, ibland p̊a gräsmattorna. Om tillfälle ges kan
det vara bra att prata med dem som åker och be dem att inte köra p̊a gräsmattorna.

12.2 Sönderkörd gräsmatta nedanför dubbelgaraget

Vi ser om det g̊ar att lägga en stenbumling där alternativt flytta kanten till gräsmattan.
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Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Anna Thunman
Justeras

https://www.fjallhojden.nu 5(6) 5 april 2022



Sammanfattning av beslut

1 Vi beslutade att beställa arbetet att gräva ner markkabeln samt asfaltera om
parkeringen av Granholm.

Sammanfattning av uppgifter

1 Beställ arbete fr̊an Granholm för att gräva ner markkabel och asfaltera. (Elina)
2 Undersök och ta fram förslag p̊a lagning av tvättstugetrappen och möjlighet

till att lägga till en ramp. (Jimmy)
3 Se över material i förr̊ad inför städdagarna och köp in efter behov. (TK)
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