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Kallelse till årsmöte 2022 
Medlemmar i Fjällhöjdens samfällighet kallas till årsmöte i Balingsnässkolan lördag 23 
april 2022 kl 16.00 - 18.00.

Välkommen till årsmötet! Efteråt samlas vi ute för en bit mat och samkväm.


Förslag till dagordning 
1. Årsmötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande för årsmötet

4. Val av sekreterare för årsmötet

5. Val av två justerare att godkänna årsmötesprotokollet samt vid behov fungera som rösträknare

6. Godkännande av att kallelse till årsmötet skett stadgeenligt

7. Fastställande och godkännande av röstlängd  

Förslag: Påskriven cirkulerande lista

8. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse och budgetuppföljning

9. Föredragning av revisionsberättelse

10. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av resultatet

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021

12. Framställningar från styrelsen


1. Fråga om laddning av elbilar

2. Fråga om renovering av föreningens garage

3. Förslag om utökad belysning i området


13. Inkomna motioner

1. Motion om torktumlare och torkskåp i tvättstugan

2. Motion om parkeringsplatser för korttidsparkering


14. Beslut om avgifter och ersättningar

15. Beslut om budget för 2022

16. Val av styrelse, övriga funktionärer samt valberedning

17. Övriga frågor

18. Årsmötesprotokollets tillkännagivande  

Förslag: Ett skriftligt exemplar i tvättstugan samt på föreningens hemsida

19. Årsmötets avslutande
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Verksamhetsberättelse Fjällhöjdens samfällighet 2021 
Fjällhöjdens samfällighetsförenings styrelse framlägger förvaltningsberättelse för verksamheten 
under räkenskapsåret (kalenderåret) 2021.


Föreningen 
Föreningen bildades 1970 som en anläggningssamfällighet. Vid registreringen hos länsstyrelsen 
1979-01-22 fick föreningen sin nuvarande form som en samfällighetsförening.


Förvaltning och underhåll av de gemensamma anläggningarna för fastigheterna 75-159 i kvarteret 
Fjället är föreningens huvudsakliga uppgift. De anläggningar som ingår är bland annat en byggnad 
med värmecentral, tvättstuga och klubblokal (som används som pingisrum, sammanträdesrum 
och festlokal). Dessutom tillkommer kulvertarna under och mellan bostadslängorna med 
installationer för VVS och ett kabelnät för TV-distribution.


Samtliga garagelängor och yttertakens ytskikt på förrådsbyggnaderna och bostadslängorna ingår 
också i föreningens förvaltningsuppdrag. Föreningen förvaltas och regleras enligt lagen om 
förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150) enligt de stadgar som antogs vid registrering 1970 
och som justerats 2003.


Sammanträden 
Under 2021 hölls elva protokollförda ordinarie styrelsemöten samt ett konstituerande möte i 
anslutning till årsmötet.


De extraordinära omständigheterna med pandemin gjorde att föreningsstämman inte kunde hållas 
fysiskt utan genomfördes med hjälp av förtidsröstning 25 april 2021. Styrelsen samt 
valberedningen sammanträdde via videomöte och valberedningen utsågs till rösträknare. 
Föreningens medlemmar godkände detta extraordinära förfarande.


23 av samfällighetens 84 fastigheter röstade på årsmötet, vilket utgör 27 % av föreningens 
hushåll.


Ingen årsmötesfest hölls 2021.


Verksamhet 
Styrelsen och tekniska kommittén har organiserat städdagar på hösten och på våren. Fler 
trafikskyltar om lågfartsområden har köpts in och satts upp. Vidare har nya sandlådor för grus till 
halkbekämpning köpts in och placerats ut.


Tekniska kommittén har genomfört löpande underhåll samt tagit in en entreprenör för att laga ett 
elfel i markkabeln till en av föreningens lyktstolpar. Ett igensatt avloppsrör under en länga har 
spolats rent, något vi kan behöva göra igen i framtiden.


Frågan om elbilsladdning har fortsatt att utredas och styrelsen har följt utvecklingen kring reglerna 
för laddning i samfälligheters gemensamhetsanläggning. En sammanfattning och fråga om hur 
föreningens medlemmar anser att samfälligheten ska agera presenteras på årsmötet.


IP-Only gick under året ut med ett nytt erbjudande till föreningens medlemmar om fiber. Styrelsen 
har följt intresset hos föreningens medlemmar och fört en dialog med IP-Only kring 
markupplåtelseavtal och planerad fiberdragning på föreningens mark. Tidigare under året 
undersökte styrelsen möjligheten till en gruppanslutning av bredband från vår nuvarande 
leverantör Tele2, men har avbrutit detta då en majoritet av föreningens medlemmar intresserade 
sig för erbjudandet från IP-Only.
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Frågor om utökad gatubelysning i området samt ombyggnad av garage har beretts och 
presenteras på årsmötet.


Ekonomisk berättelse och budgetuppföljning 
Föreningens kvarvarande lån från takomläggningen på 500 000 kr har betalats tillbaka under året.


Kostnaden för el har gått upp kraftigt under året och överstigit budget med ca 75 %.


Inga större trädarbeten har gjorts under året och posten grönarbeten/lekplatser/belysning har 
legat under budget. De största utgifterna inom denna post är sopning av grus med maskin (ca 37 
000 kr) och grävarbeten samt lagning av den trasiga markkabeln till en av föreningens lyktstolpar 
(ca 20 000 kr).


Däremot har posten övriga underhållskostnader överskridits. De största posterna här är 
jourutryckning för att laga en huvudsäkring för fyra fastigheter i länga Ö som gått sönder och 
riskerat brand (ca 9000 kr), lagning av ett läckande ytterskikt till ett förrådstak som inte byttes i 
samband med takomläggningen (ca 37 000 kr) samt inköp av färg (ca 10 000 kr).  Vidare innefattar 
posten även lagning av en läckande hängränna, samt ett av tvättstugans stuprör.


Avsättning till reparationsfond har gjorts med 15 % eller 403 200 kr av föreningens resultat.


Föreningen har verksamhetsåret 2021 haft ett negativt resultat efter avsättning till reparationsfond. 
Styrelsen har diskuterat detta och frågat sig om vi skulle minska avsättningen till 
reparationsfonden alternativt använda de sparade pengarna i större utsträckning. Å andra sidan 
har samfällighetsavgiften varit oförändrad i flera år samtidigt som inflationen ökat, främst genom 
stigande energipriser.


Detta i samband med att husen är gamla och att vi kan stå inför oförutsedda utgifter gör att 
styrelsen istället har föreslagit att samfällighetsavgiften ökas med 200 kr till 8200 kr per kvartal 
och att vi behåller nuvarande avsättning. Detta för att inte plötsligt behöva öka avgiften kraftigt 
eller ta lån för en oförutsedd avgift.


Årsredovisningen innefattar även resultaträkning och budgetuppföljning för verksamhetsåret 2021, 
balansräkning per 2021-12-31 samt förslag till budget för 2022.

Disposition av 2021 års resultat 
Styrelsen föreslår att årets resultat -127 889,33 kr tillsammans med balanserat överskott på  
1 372 978,66 kr med en sammanlagd summa på 1 245 089,33 kr överförs i ny räkning.


Styrelse och övriga funktionärer under 2021 
Styrelsen	 	 ordförande	 	 	 	 May Nürnberg, B30 
	 	 	 kassör 		 	 	 	 Nicklas Glimstad Gozzi, B110 
	 	 	 sekreterare	 	 	 	 Magnus Erkstam, B116 
	 	 	 ledamot	 	 	 	 Anna Thunman, B60 
	 	 	 ledamot	 	 	 	 Jimmy Ämtö, B78

	 	 	 suppleant	 	 	 	 Mikaela Stadig, M148 
	 	 	 suppleant	 	 	 	 Jonas Aaslund, M172


Biträdande kassör	 	 	 	 	 	 Claes Berglund, M124


Teknisk kommitté	 	 	 	 	 	 Jimmy Ämtö, B78 
	 	 	 	 	 	 	 	 Elina Kramer, M148 
	 	 	 	 	 	 	 	 Bertil Berndtsson B62	 	 	
	 	 	 	 	 

Trädgårdsgrupp	 	 	 	 	 	 Karin Nilsson, M128  
	 	 	 	 	 	 	 	 May Nürnberg, B30
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Trädgrupp	 	 	 	 	 	 	 Mikaela Stadig, B148 
	 	 	 	 	 	 	 	 May Nürnberg, B30

 

Grannsamverkanskommitté	 	 	 	 	 Ewa Dolk, B44


Revisor, ordinarie	 	 	 	 	 	 Lennart Bresell, B92 
Revisor, suppleant	 	 	 	 	 	 Stig Wessmann, B90


Valberedning	 	 	 	 	 	 	 Mikaela Stadig, M148 
	 	 	 	 	 	 	 	 Anna Thunman, B60


Längombud	 	 länga N/O	 	 	 	 Stjernström/Annasdotter, M168 
	 	 	 länga P	 	 	 	 Joholt, M154 
	 	 	 länga R	 	 	 	 Stadig, M148 
	 	 	 länga S	 	 	 	 Stråle, M132 
	 	 	 länga T	 	 	 	 Holmqvist, B28  
	 	 	 länga U	 	 	 	 Engebo/Edefur, B34 
	 	 	 länga V	 	 	 	 Dolk, B44 
	 	 	 länga Y	 	 	 	 Andersson, B80 
	 	 	 länga Å	 	 	 	 Thunman/Örnberg, B60 
	 	 	 länga Ä	 	 	 	 Sten, B86 
	 	 	 länga Ö	 	 	 	 Stensröd/Iggström, B114


Styrelsen för Fjällhöjdens samfällighetsförening

Huddinge 2022-03-31


May Nürnberg (ordförande)	 	 	 	 Nicklas Glimstad Gozzi (kassör)


Magnus Erkstam (sekreterare)	 	 	 Anna Thunman (ledamot)


Jimmy Ämtö (ledamot)
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FJÄLLHÖJDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Budgetuppföljning 2021 2022-01-23/CB

Utfall Budget Avvikelse Utfall Utfall
2021 per hus 2021 per hus 2021 per hus 2020 per hus 2019 per hus

Intäkter
Avgifter 2 688 000 32 000 2 688 000 32 000 0 0 2 688 000 32 000 2 688 000 32 000
Motorvärmare 12 318 147 12 000 143 318 4 11 640 139 14 135 168
Öresutjämning 1 0 1 0 0 0
Övr intäkter 0 0 0 0 6 112 73 0 0
Summa intäkter 2 700 319 32 147 2 700 000 32 143 319 4 2 705 752 32 211 2 702 135 32 168
Mediakostnader
Värme -1 046 842 -12 462 -1 118 638 -13 317 71 796 855 -980 314 -11 670 -994 383 -11 838
Vatten -347 226 -4 134 -347 000 -4 131 -226 -3 -323 651 -3 853 -308 625 -3 674
El -174 810 -2 081 -100 000 -1 190 -74 810 -891 -90 517 -1 078 -102 773 -1 223
Summa mediakostnader -1 568 878 -18 677 -1 565 638 -18 639 -3 240 -39 -1 394 482 -16 601 -1 405 781 -16 735
Driftskostnader
Material -26 346 -314 0 0 -26 346 -314 -1 405 -17 -4 208 -50
Snöröjning -169 271 -2 015 -150 000 -1 786 -19 271 -229 -41 835 -498 -131 484 -1 565
Serviceavgift undercentral -8 702 -104 -9 000 -107 298 4 -8 591 -102 -8 333 -99
Kabel-tv -84 263 -1 003 -84 000 -1 000 -263 -3 -83 922 -999 -82 724 -985
Städdagar -56 782 -676 -60 000 -714 3 218 38 -53 255 -634 -55 577 -662
Övriga driftskostnader -4 147 -49 -1 000 -12 -3 147 -37 0 0 -400 -5
Summa driftskostnader -349 511 -4 161 -304 000 -3 619 -45 511 -542 -189 008 -2 250 -282 726 -3 366
Reparations- och underhållskostn.
Reparation av inventarier 0 0 -2 000 -24 2 000 24 -5 721 -68 -330 -4
Garage/p-stolpar -12 530 -149 -20 000 -238 7 470 89 0 0 -135 -2
VVS-system -17 532 -209 -10 000 -119 -7 532 -90 -13 282 -158 -4 432 -53
Tvättstuga 0 0 -5 000 -60 5 000 60 -26 000 -310 0 0
Grönytor/lekplatser/belysning -54 127 -644 -75 000 -893 20 873 248 -173 121 -2 061 -353 411 -4 207
Övriga underhållskostnader -60 180 -716 -20 000 -238 -40 180 -478 -1 581 -19 -28 653 -341
Summa underhållskostnader -144 369 -1 719 -132 000 -1 571 -12 369 -147 -219 705 -2 616 -386 961 -4 607
Övriga kostnader
Administration (inkl årsmöteskostn) -122 263 -1 456 -135 000 -1 607 12 737 152 -126 169 -1 502 -132 331 -1 575
Försäkring -32 349 -385 -31 000 -369 -1 349 -16 -31 336 -373 -29 574 -352
Diverse övriga kostnader 0 0 -3 000 -36 3 000 36 -3 269 -39 -3 550 -42
Avskrivningar -205 986 -2 452 -206 000 -2 452 14 0 -205 984 -2 452 -205 984 -2 452
Räntekostnader -1 652 -20 -2 000 -24 348 4 -11 793 -140 -13 153 -157
Summa övriga kostnader -362 250 -4 313 -377 000 -4 488 14 750 176 -378 551 -4 507 -384 592 -4 578
Summa kostnader -2 425 008 -28 869 -2 378 638 -28 317 -46 370 -552 -2 181 746 -25 973 -2 460 060 -29 286
Resultat före avsättning till fond 275 311 3 278 321 362 3 826 -46 051 -548 524 006 6 238 242 075 2 882
Avsättning till reparationsfond -403 200 -4 800 -403 200 -4 800 0 0 -403 200 -4 800 -403 200 -4 800
Ianspråktagande av reparationsfond 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 3 571-81 838
RESULTAT -127 889 -1 522 -81 838 -974 -46 051 -548 120 806 1 438 138 875 1 653





Sid 1 (3)

Ekonomihandläggarens bokslut för 2021 års räkenskaper
enligt resultat- och balansräkningar (sid 2-3),
samt tillhörande verifikationer.

Huddinge 2022-01-22

Claes Berglund
Ekonomihandläggare

FJÄLLHÖJDENS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING



FJÄLLHÖJDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2021-01-01-- 2020-01-01--
RESULTATRÄKNINGAR, kronor 2021-12-31 2020-12-31

INTÄKTER
Avgifter 2 688 000,00 2 688 000,00
Motorvärmare 12 318,00 11 640,00
Övriga intäkter 1,07 6 112,00

SUMMA INTÄKTER 2 700 319,07 2 705 752,00

KOSTNADER
Mediakostnader
Värme -1 046 842,00 -980 314,00
Vatten -347 226,00 -323 651,00
El -174 810,01 -90 517,37

Summa mediakostnader -1 568 878,01 -1 394 482,37

Driftskostnader
Snöröjning -169 271,00 -41 835,00
Serviceavgift undercentral -8 702,20 -8 591,10
Kabel-tv -84 263,00 -83 922,00
Städdagar -56 781,90 -53 255,00
Övriga driftskostnader -30 492,70 -1 405,00

Summa driftskostnader -349 510,80 -189 008,10

Reparations- och underhållskostnader
Reparation av inventarier 0,00 -5 721,00
Garage- / p-stolpar -12 530,00 0,00
VVS-system -17 532,00 -13 282,00
Tvättstuga 0,00 -26 000,00
Grönytor/lekplatser/belysning mm -54 127,08 -173 120,81
Övriga underhållskostnader -60 180,00 -1 581,00

Summa underhållskostnader -144 369,08 -219 704,81

Övriga kostnader
Administration -122 263,25 -126 168,80
Försäkring -32 349,26 -31 335,62
Diverse övriga kostnader 0,00 -3 269,00
Avskrivningar -205 986,00 -205 984,00
Räntekostnader -1 652,00 -11 793,21

Summa övriga kostnader -362 250,51 -378 550,63

SUMMA KOSTNADER -2 425 008,40 -2 181 745,91

Resultat före avsättning till fond 275 310,67 524 006,09

Avsättning till rep.fond -403 200,00 -403 200,00
Ianspråktagande av rep.fond 0,00 0,00

Årets resultat -127 889,33 120 806,09



FJÄLLHÖJDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BALANSRÄKNINGAR, kronor 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar
Bank 3 173 825,46 3 027 897,33
Interimsfordran 25 743,87 25 128,33

Summa omsättningstillgångar 3 199 569,33 3 053 025,66

Anläggningstillgångar
Värdehöjande åtgärder GA 2 415 520,00 2 621 506,00
Inventarier 1,00 1,00

Summa tillgångar 5 615 090,33 5 674 532,66

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader 386 700,00 231 936,00
Förskottsbetalda samfällighetsavgifter 650 235,00 639 255,00
Övriga skulder 28 510,00 29 007,00

Summa kortfristiga skulder 1 065 445,00 900 198,00

Långfristiga skulder
Banklån 0,00 500 000,00

Summa långfristiga skulder 0,00 500 000,00

Eget kapital
Fond för reparationer 3 304 556,00 2 901 356,00
Balanserat överskott 1 372 978,66 1 252 172,57
Årets resultat -127 889,33 120 806,09

Summa eget kapital 4 549 645,33 4 274 334,66

Summa skulder och eget kapital 5 615 090,33 5 674 532,66



Fråga om laddning av elbilar inom Fjällhöjdens samfällighet 

Genom åren har flera åtgärder genomförts för a3 förtydliga och förenkla processen med a3 införa laddpunkter i 

en samfällighet. Det har blivit enklare a3 ändra e3 anläggningsbeslut, alla personer som bor i en samfällighet 

måste inte säga ja vid en förändring av anläggningsbeslutet samt a3 det finns idag bidrag som går a3 ansöka 

om för a3 få ner den totala investeringskostnaden mm. 

Det som dock står klart är a3 fler och fler hushåll kommer vilja eller vara tvungna a3 köpa el- eller hybridfordon 

i framCden och det kan då ställas ännu högre krav på Cllgänglighet när det gäller laddpunkter. Det vår 

samfällighet Cllsammans behöver fa3a beslut om, är om vi ska gå vidare med a3 ta in offerter för a3 genomföra 

investeringen med laddpunkter snarast eller avvakta och se hur andra samfälligheter gör. 

Det som är vikCgt a3 ha med sig när man ska ta ställning Cll beslutet är a3 förutom kostnaden för 

laddpunkterna, så Cllkommer förmodligen kostnad för uppgradering av befintligt elsystem samt kostnaden för 

a3 ändra anläggningsbeslutet. Det kommer också vara vikCgt a3 undersöka skicket på föreningens garage innan 

vi eventuellt uEör denna investering. 

Kostnaden för en laddpunkt ligger ungefär på 10,000 - 15,000 kr per styck (eKer beviljat bidrag från 

Naturvårdsverket), ändring av anläggningsbeslut mellan 20,000 – 40,000 kr samt eventuell kostnad för 

uppgradering av det befintliga elsystemet (om inte den kostnaden ingår i per laddpunkt). En uppska3ad kostnad 

för samfälligheten om alla ska kunna ladda kommer förmodligen hamna på närmare 1 miljon kronor och då är 

inte kostnaden för a3 eventuellt bygga nya garage med. 

Beslut att fatta på årsmötet: 

1. Bilda en ”laddgrupp”, där styrelsen också bör vara delakCg som får fortsä3a arbetet med få Cll en 

laddinfrastruktur i samfälligheten. 

2. Vilken väg ska föreningen välja; bör alla anslutas eller ska det bildas sekConer för de som är 

intresserade? 

Klimatklivet 

Klimatklivet är e3 investeringsstöd Cll lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande 

utsläppen. Genom smarta, innovaCva lösningar kan vi gå mot e3 mer klimatsmart samhälle. 

Ansökningsperioder 2022 

Klimatklivet planerar a3 hålla öppet för ansökningar tre gånger under 2022: 

• Ansökningsperiod 1: 10–28 februari 2022 

• Ansökningsperiod 2: 3–18 maj 2022 

• Ansökningsperiod 3: 23 augus3–8 september 2022 

Datumen gäller under förutsä3ning a3 riksdagens budget för Klimatklivet 2022 medger det.  

Inkomna ansökningar granskas av Länsstyrelsen först eKer a3 ansökningsomgången stängt. När Länsstyrelsen 

har lämnat e3 y3rande över ansökan, fortsä3er den slutliga granskningen hos Naturvårdsverket, som också 

fa3ar alla beslut. Först ska allCd en ansökan göras där man anger den uppska3ade kostnaden för åtgärden och 

på vilka fasCgheter laddpunkterna ska installeras. I Naturvårdsverkets beslut anges om vi beviljas bidrag för 

åtgärden. För a3 kunna begära utbetalning måste vi ha få3 e3 beslut. Bidraget reserveras i systemet fram Cll 

dess a3 man inkommer med blanke3en ”Begäran om utbetalning”, dock längst tolv månader. Om man beslutar 

för a3 inte genomföra åtgärden, ska man återkalla ansökan. Om ansökan beviljas, ges bidraget som e3 

engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberä_gade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per 

laddpunkt. 

/Styrelsen



Inom samfälligheten finns 85 garageplatser. Av dessa utgörs 36 av platser i dubbelgaraget, 
dvs garaget i två våningsplan.  
 
Inför förra årsmötet inkom en motion om att renovera och expandera garagen då många 
idag har bilar som är större än de var när de byggdes i slutet av 60-talet. Frågan har även 
aktualiserats av att samfälligheten ser över möjligheten till laddning av elbilar i garagen. 
 
Styrelsen har undersökt möjligheterna att renovera garagen likt de gjort i vår 
grannsamfällighet, Fjället. Att renovera de 85 st garage vi har i samfälligheten med samma 
entreprenör som de använt i Fjället, Mellby garage, skulle kosta ca 2 700 000:- exkl moms 
(2021 års priser, troligen något högre nu). Priset avser byggsats samt montering av dessa. I 
summan är det inte inräknat några arbeten med grunden (betongplattan) eller eventuell 
expansion av ytan på garagen.  
 
Vår utmaning är även att vi har ett garage i två våningar. Offerten från Mellbygarage 
omfattar garage i markplan. Att renovera dubbelgaraget kräver att vi tar in en konstruktör 
vilket gör arbetet mer omfattande, tidskrävande och kostsamt. Detta måste göras av en 
annan entreprenör. Utöver detta tillkommer kostnader för bygglov, el m.m. Styrelsen 
uppskattar att vi hamnar på åtminstone den dubbla summan, dvs. ca fem miljoner exkl. 
moms. 
 
För att samfälligheten ska välja att genomföra en så pass kostsam och omfattande 
renovering av garagen krävs att fastighetsägarna verkligen kommer utnyttja garagen och 
ändå inte väljer att nyttja utomhusplatserna.  
 
Skulle samfällighetens medlemmar rösta igenom förslaget om att bygga om/förnya garagen 
kräver det engagemang från fler personer än de som sitter i styrelsen då det blir för stort för 
styrelsen att handlägga ensamma.  
 
 
 

Magnus Erkstam
Fråga om renovering av föreningens garage
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Elkontakten Sverige AB • Lyftkransvägen 7A • 14250 HUDDINGE • Tel: 08-642 68 66
Mejl: order@elinstallation.nu • Web: www.elinstallation.nu

Org. nr.: 556718-2703

  
Kundnummer: 17112
Kundens org nr: 716417-0560
Offertnummer: 12630
Datum: 2022-03-02

FJÄLLHÖJDENS SAMFÄLLIGHET
Balingsnäsvägen 82
141 34   Huddinge
Att: Elina Kramer

OFFERT
Belysningsstolpar lekplatser
Montage av belysningsstolpar i övre och nedre lekplatsen.
Grävning samt installation.

Offerten gäller till: 2022-03-31

 

Beskrivning Antal Styckpris Summa
Servicebil 5 400,00 2 000,00
Arbetskostnad 1 20 000,00 20 000,00
Grävning 1 52 300,00 52 300,00
MORAST.FUND 8AL-110/900 2 950,00 1 900,00
STOLPE WAX KLS 40/76-132 2 10 950,00 21 900,00
WAX 45W 3K 27GR. GRÅ 5 3 550,00 17 750,00
Installationsmaterial 1 3 900,00 3 900,00
Totalt ex. moms. 119 750,00
Moms 29 937,50
Att betala: 149 687,50 kr

 Reservationer:
Tillgång till erforderliga utrymmen samt områden.

Gräventreprenör avsäger sig allt ansvar för oförutsedda hinder i marken så som berg, 
stenblock större än 0,5m3, outmarkerade el och vattenledningar samt fiberoptik. 
 

Vi förutsätter att de befintliga stolparna går att ansluta mot utan att några reparationer av 
befintliga stolpar behöver göras.
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 Förtydligande:
Stolparna är 4m höga. De finns i färgerna grå, svart och vit. 
Eftersom vi tar matning från befintliga stolpar så kommer de nya stolparna tändas tillsammans med de 
andra belysningsstolparna. 

I Grävningsarbetet ingår 
• Etablering. 
• Schaktning från lyktstolpe till belysningspunkt x2 
• Återställning med befintliga massor. 
• Asfaltering ca 2 kvm. 
• Uppstädning. 
• Avetablering. 
• Allt material och alla maskiner som behövs för att utföra uppdraget ingår i priset.
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Arbeten som inte är prissatta i offerten eller som beställs utöver offerten debiteras enligt följande.

 

Tillkommande arbeten:

745kr inkl moms.) Arbetskostnad:  596kr exkl. moms (

Servicebil debiteras med 400kr exkl moms (500kr inkl moms) per tillfälle eller dag. 
Kostnad för servicebil om det är trängeselskatt: 492kr exkl moms (615kr inkl moms.) 
Parkering tillkommer om tillämpligt.

Material debiteras enligt åtgång. 
Tillkommande arbeten UE vidaredebiteras med entreprenörsarvode om 10%. 
                             

 Ansvar
Elkontakten Sverige är ansvarsförsäkrade upp till 10 miljoner. 
Försäkringsbolag: Trygg Hansa  
 

 Start och färdigställande datum
Entreprenaden beräknas pågå i ca 1-2 veckor.

Vänligen

Marcus Kämpe 
Elkonakten Sverige AB 
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Kabelvägar där grävning kommer ske.  
Fundament placeras alternativt så 
kommer gjutning att ske beroende på 
vilket djup berget ligger. 

Exempel bilder. 



I vårt åtagande ingår
Övre lekplats
߮���VW����Z�VWU§ONDVWDUH�S§�EHI�VWROSH�ULNWDG�PRW�OHNSODWV
 
Nedre lekplats
߮���VW�VWROSH��P�PHG��VW����Z�VWU§ONDVWDUH�ULNWDGH�PRW�OHNSODWV
߮��(UIRGHUOLJD�DYVS¦UUQLQJDU
߮�6FKDNWQLQJ��&D���P
߮�6FKDNWQLQJ�I¸U�RFK�PRQWHULQJ�DY���IXQGDPHQW�
߮��WHUVW¦OOQLQJ�DY�VFKDNW�PHG�EHILQWOLJD�PDVVRU�VDPW�NRPSOHWWHULQJ�PHG�Q\D�
߮�,ODJQLQJ�DY�DVIDOW�
߮�%RUWWUDQVSRUW�DY�¸YHUEOLYQD�PDVVRU�
 
Reservationer
�

          Offert Nr: D1113-6

Sida 1 (2)

Postadress
Elbolaget i Tyresö AB
Alby sjöväg 6
135 60 Tyresö

Telefon
070-842 21 58
Hemsida
www.elbolagetgortz.se

Bankgiro
5095-3314
Momsreg.nr
SE556522406901

Godkänd för F-skatt

2IIHUW�VNDSDGbYLDb%\JJOHW
ZZZ�E\JJOHW�FRP

0HOODQVM¸Y¦JHQ

Kostnader
8SSGUDJHWV�NRVWQDG� �96 000,00�6(.�H[NO�bPRPV�
7LOO¦JJVDUEHWHQ�GHELWHUDV�PHG��������6(.�K�H[NO�bPRPV

0HGbY¦QOLJDbK¦OVQLQJDU

9LFWRU�*¸UW]

0RELO������������
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Sida 2 (2)

Postadress
Elbolaget i Tyresö AB
Alby sjöväg 6
135 60 Tyresö

Telefon
070-842 21 58
Hemsida
www.elbolagetgortz.se

Bankgiro
5095-3314
Momsreg.nr
SE556522406901

Godkänd för F-skatt

2IIHUW�VNDSDGbYLDb%\JJOHW
ZZZ�E\JJOHW�FRP

Förutsättningar & villkor
Offertens giltighetstid
2IIHUWHQV�JLOWLJKHWVWLG�J¦OOHU����GDJDU�IU§Q�RYDQVW§HQGH�GDWXP�

Betalningsvillkor
���GDJDU�QHWWR�

Ändrings- och tilläggsarbeten
�QGULQJV��RFK�WLOO¦JJVDUEHWHQ�GHELWHUDV�PHG��������6(.�H[NO��PRPV�SHU�WLPPH�

Personuppgifter
9LG�JRGN¦QQDQGH�DY�GHQQD�RIIHUW�DFFHSWHUDU�GX�DWW�YL�EHKDQGODU�GLQD�SHUVRQXSSJLIWHU�I¸U�DWW�NXQQD�IXOOI¸OMD�Y§UW�§WDJDQGH�JHQWHPRW�GLJ�VRP

NXQG��'HQ�LQIRUPDWLRQ�YL�EHKDQGODU�I¸U�HU�¦U�LQIRUPDWLRQ�VRP�EHU¸UV�RFK�¦U�Q¸GY¦QGLJ�I¸U�E\JJSURMHNWHQV�DGPLQLVWUDWLRQ��3HUVRQXSSJLIWHUQD

ODJUDV�RFK�KDQWHUDV�L�SURMHNWYHUNW\JHW�%\JJOHW�VRP�KDU�WHNQLVND�RFK�RUJDQLVDWRULVND�V¦NHUKHWV§WJ¦UGHU�I¸U�DWW�VN\GGD�KDQWHULQJHQ�DY

3HUVRQXSSJLIWHU�RFK�OHYHU�XSS�WLOO�GH�NUDY�VRP�VW¦OOV�HQOLJW�(8�V�GDWDVN\GGVI¸URUGQLQJ��*'35��

9L�NRPPHU�RP�QL�EHJ¦U�GHW�DWW�UDGHUD�HOOHU�DQRQ\PLVHUD�RFK�RDYVHWW�DQOHGQLQJ�G¦UWLOO��LQNOXVLYH�DWW�UDGHUD�VDPWOLJD�NRSLRU�VRP�LQWH�HQOLJW�*'35

P§VWH�VSDUDV��9L�NRPPHU�LQWH�DWW�¸YHUI¸UD�3HUVRQXSSJLIWHU�WLOO�ODQG�XWDQI¸U�(8�(66�



Motion till Fjällhöjdens samfällighetsföreningens 
årsmöte för 2022 

Anskaffande av torktumlare och byte av torkskåp 

Bakgrund  
Tvättstugan som ligger på Balingsnäsvägen 82 är idag utrustad med två moderna tvättmaskiner, en 
modern mangel och en modern centrifug. Tvättstugan saknar däremot en torktumlare och torkskåpet som 
finns på plats klarar inte av att leverera en helt torr tvätt. Det är även svårt att hänga tvätt i torkskåpet ty 
dess konstruktion (för äldre, svaga och gravida tex.). Torkskåpet saknar stänger som går att vrida/dra utåt 
på ett ergonomiskt och icke skadligt sätt. Vidare så är torkskåpet idag utrustat med vad som bedöms vara 
en värmefläkt vilket är rent tekniskt ett ineffektivt sätt för att torka kläder om det jämförs med tex. 
avfuktarteknik. Detta minst ur elprisperspektivet för föreningen.  

Anledning till denna motion är att vi anser att tvättstugan idag inte är fullt utrustad för att klara av hela 
tvättprocessen; specifikt att leverera torr tvätt. Vi anser att tvättstugan behöver utrustas med en 
torktumlare och att torkskåpet byts till en sådan som går att använda enkelt av alla människor och som 
dessutom klarar av att torka tvätten.  

Vi tror på att bättre torkmöjligheter i tvättstugan kommer att leda till att färre tvättmaskiner, torktumlare 
och torkskåp köps och eller används per radhus, vilket är hållbart och energismart, för miljön och för den 
enskildas plånbok.  

Vänligen observera att vi med denna motion inte förordar någon särskild teknisk lösning eller fabrikat, 
vårt primära syfte med den är att få till en tvättstuga som är utrustad för att klara av hela tvättprocessen 
och då är en torktumlare och ett användbart och fungerande torkskåp två viktiga komponenter i det hela.  

Förslag till beslut  
Vi föreslår att föreningsstämman prioriterar tvättstugan och beslutar om att utrusta tvättstugan med en 
energieffektiv torktumlare samt byta torkskåpet till något som är säkrare samt enklare att använda och 
som torkar kläderna helt.  

Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget. 

Stockholm 2022-01-06 

Namn    Adress 

Khalid Raouz   Balingsnäsvägen 88 



MOTION OM PARKERINGSPLATSER

Parkering i området finns angivet på hemsidan under Citat:
"ENKLA FÖRHÅLLNINGSREGLER FÖR SAMFÄLLIGHETEN FJÄLLHÖJDEN" 
"Det är inte tillåtet att parkera på vägen eller tomten framför sitt 
hus mer än att lasta i och ur sin bil under en kortare tidsperiod 
och det är helt förbjudet att parkera på vändplatserna.

Nu har det blivit aktuellt med att Hemtjänsten kommer på besök till 
vårdnadshavare flera gånger om dagen och har problem med att hitta 
parkeringsplats. Föreningens P-platser är upptagna av 
långtidsparkerande boenden. Hemtjänsten parkerar nu på lokalgatorna 
och på gräsmattor lite hur som helst. Kan det accepteras att 
Hemtjänsten kan inrymmas under regeln "Parkering framför hus under 
kortare tid för i och urlastning? 
Annars föreslår jag att några P-platser i området får begränsad P-
tid 1 timme för att tillfälliga besökare ska kunna parkera i 
området. Skyltar behövs då på vissa platser. Dessa platser kan ju 
också nyttjas av boende för tillfällig i och urlastning utan att 
behöva köra fram till huset. Hänvisning till parkering på kommunens 
gator Balingsnäsvägen och Mellansjövägen tror jag inte löser 
problemet. 

Hälsningar
Gunnar Viktorsson B24



Fjällhöjdens samfällighet

www.fjallhojden.nu

Förslag på avgifter för Fjällhöjdens samfällighet 2022 
Kvartalsavgift 
Kvartalsavgiften från och med 1 juli 2022 föreslås höjas med 200 kr till 8200 kr/kvartal.


Elavgifter 
Förslag till elavgifter för säsongen 1 november 2022 till 15 april 2023:

 
I garage med timer, motor- eller kupévärmare, 220 kr/säsong  
                                motor- och kupévärmare, 440 kr/säsong

 
I garage utan timer, motor- eller kupévärmare, 495 kr/säsong  
                                motor- och kupévärmare, 990 kr/säsong 

 
Eluttag utomhus, motor eller kupévärmare, 615 kr/säsong  
                             motor- och kupévärmare, 880 kr/säsong

 
Eluttag utomhus inkluderar även hyresavgift för P-platsen under tiden 1 april - 15 april. 
 
Schablonavgift för laddning av el-/hybridbil i garage, 820 kronor/kvartal. 
 
Höjning med 10 % från föregående år på grund av stigande energipriser.

https://www.fjallhojden.nu


Valberedningens förslag till årsmötet 2022-04-23
angående ersättningar till styrelsen och funktionärer
i Fjällhöjdens samfällighetsförening inför 2022/2023

Pkt Uppgift/funktion Arvode Totalt Arvode Totalt Arvode Totalt
2020 2020 2021 2021 2022 2022

Fast arvode kr/år
1 Ordförande 10000 10000 10000 10000 13000 13000
2 Kassör styrelseansvarig 6000 6000 6000 6000 6600 6600
3 Kassör ekonomiadministration m.m. 15000 15000 15000 15000 16500 16500
4 Sekreterare 8000 8000 8000 8000 8800 8800
5 Ledamöter 2 st 6000 12000 6000 12000 6600 13200
6 Suppleanter 2 st 5000 10000 5000 10000 5500 11000
7 Tekniska kommittén 3 st 5000 15000 5000 15000 5500 16500
8 Valberedningen 2 st 4000 8000 4000 8000 4400 8800

Sammanträdesarvode  
9 Sammanträdesarvode för styrelsen

och tekniska kommittén kr/möte 0 0 0 0 0 0

Summa före sociala avgifter 84000 84000 94400

Sociala avgifter (31,42%) på pkt 1-8 26393 26393 29660

Total kostnad för föreningen 110393 110393 124 060
Per fastighet 84 st kr/år 1314 1314 1477

Timarvode
10 Extraordinära arbetsuppgifter

av medlem kr/tim 150 150 165

11 Grannsamverkan, 
trädgårdsgruppen,revisorer kr/tim 150 150 165

Milersättning
12 Transportuppdrag kr/mil 18,5 18,5 18,5



FJÄLLHÖJDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Förslag till budget 2022 2022-03-23/CB
Budget Utfall Budget Avvikelse Utfall

Belopp i kronor 2022 per hus 2021 per hus 2021 per hus 2021 per hus 2020 per hus
Intäkter
Avgifter (+ 200 kr from kv 3) 2 721 600 32 400 2 688 000 32 000 2 688 000 32 000 0 0 2 688 000 32 000
Motorvärmare 12 000 143 12 318 147 12 000 143 318 4 11 640 139
Övriga intäkter 0 0 1 0 0 0 1 0 6 112 73
Summa intäkter 2 733 600 32 543 2 700 319 32 147 2 700 000 32 143 319 4 2 705 752 32 211
Mediakostnader
Värme (enligt SFAB) -1 097 958 -13 071 -1 046 842 -12 462 -1 118 638 -13 317 71 796 855 -980 314 -11 670
Vatten -369 000 -4 393 -347 226 -4 134 -347 000 -4 131 -226 -3 -323 651 -3 853
El -175 000 -2 083 -174 810 -2 081 -100 000 -1 190 -74 810 -891 -90 517 -1 078
Summa mediakostnader -1 641 958 -19 547 -1 568 878 -18 677 -1 565 638 -18 639 -3 240 -39 -1 394 482 -16 601
Driftskostnader
Material 0 0 -26 346 -314 0 0 -26 346 -314 -1 405 -17
Snöröjning -150 000 -1 786 -169 271 -2 015 -150 000 -1 786 -19 271 -229 -41 835 -498
Serviceavgift undercentral -9 000 -107 -8 702 -104 -9 000 -107 298 4 -8 591 -102
Kabel-tv -86 000 -1 024 -84 263 -1 003 -84 000 -1 000 -263 -3 -83 922 -999
Städdagar -60 000 -714 -56 782 -676 -60 000 -714 3 218 38 -53 255 -634
Övriga driftskostnader -1 000 -12 -4 147 -49 -1 000 -12 -3 147 -37 0 0
Summa driftskostnader -306 000 -3 643 -349 511 -4 161 -304 000 -3 619 -45 511 -542 -189 008 -2 250
Reparations- och underhållskostnader
Reparation av inventarier -2 000 -24 0 0 -2 000 -24 2 000 24 -5 721 -68
Garage/p-stolpar -10 000 -119 -12 530 -149 -20 000 -238 7 470 89 0 0
VVS-system -10 000 -119 -17 532 -209 -10 000 -119 -7 532 -90 -13 282 -158
Tvättstuga 0 0 0 0 -5 000 -60 5 000 60 -26 000 -310
Grönytor/lekplatser/belysning mm -100 000 -1 190 -54 127 -644 -75 000 -893 20 873 248 -173 121 -2 061
Övriga underhållskostnader -20 000 -238 -60 180 -716 -20 000 -238 -40 180 -478 -1 581 -19
Summa underhållskostnader -142 000 -1 690 -144 369 -1 719 -132 000 -1 571 -12 369 -147 -219 705 -2 616
Övriga kostnader
Administration (inkl årsmöteskostn) -125 000 -1 488 -122 263 -1 456 -135 000 -1 607 12 737 152 -126 169 -1 502
Försäkring -34 000 -405 -32 349 -385 -31 000 -369 -1 349 -16 -31 336 -373
Diverse övriga kostnader -3 000 -36 0 0 -3 000 -36 3 000 36 -3 269 -39
Avskrivningar -121 000 -1 440 -205 986 -2 452 -206 000 -2 452 14 0 -205 984 -2 452
Räntekostnader 0 0 -1 652 -20 -2 000 -24 348 4 -11 793 -140
Summa övriga kostnader -283 000 -3 369 -362 250 -4 313 -377 000 -4 488 14 750 176 -378 551 -4 507
Summa kostnader -2 372 958 -28 250 -2 425 008 -28 869 -2 378 638 -28 317 -46 370 -552 -2 181 746 -25 973
Resultat före avsättning till fond 360 642 4 293 275 311 3 278 321 362 3 826 -46 051 -548 524 006 6 238
Avsättning till rep.fond (15 % av avg) -408 240 -4 860 -403 200 -4 800 -403 200 -4 800 0 0 -403 200 -4 800
Ianspråktagande av reparationsfond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTAT -47 598 -567 -127 889 -1 522 -81 838 -974 -46 051 -548 120 806 1 438



Styrelsen och funktionärer 2022-04-16

Funktion Namn/husnummer Period Val
Styrelse
Ordförande May Nürnberg B30 2 år Kvarstår
Kassör Nicklas Glimstad Gozzi B110 2 år Kvarstår
Ledamot Magnus Erkstam B116 2 år Omval
Ledamot Anna Thunman B60 2 år Omval
Ledamot Jimmy Ämtö B78 2 år Kvarstår
Suppleant Johanna Landgraff B76 1 år Nyval
Suppleant Jonas Aaslund M172 1 år Omval
Ek. administration
Adjungerad* Claes Berglund M124 tv Omval
Teknisk kommitté

Jimmy Ämtö B78 1 år Omval
Fredrik Tiilama B122 1 år Nyval
Johan Brown B46 1 år Nyval

Revisorer
Ordinarie Lennart Bresell B92 1 år Omval
Suppleant Stig Wessman B90 1 år Omval
Grannsamverkan

Ewa Dolk B44 1 år Omval
Valberedningen

Anna Ämtö B78 1 år Nyval
Mikaela Stadig M148 1 år Omval

*C. Berglund sköter den ekonomiska administrationen och ingår inte 
i styrelsen. Vid behov adjungeras han till styrelsens sammanträden för 
ekonomisk rapportering. På styrelsens initiativ.



Längombud 2022/2023

Länga Husnummer Namn
N/O M170 Princis/Lundqvist
P M152 Johnsson
R M150 Brusdal
S M134 Jameleddine
T B26 Malmborg
U B36 Hallström
V B42 Kallioniemi/Ajaillo
Y B78 Ämtö
Å B62 Mellander/Berndtsson
Ä B84 Glavborn
Ö B110 Glimstad/Gozzi


