
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

2 juni 2022

Närvarande: May Nürnberg (ordförande)
Nicklas Glimstad Gozzi (kassör)
Magnus Erkstam (sekreterare)
Jimmy Ämtö (ledamot/TK)
Johanna Landgraff (suppleant)
Jonas Aaslund (suppleant)

Anmält fr̊anvaro: Anna Thunman (ledamot)

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 Tvättstugetrappan (Fredrik)

Kvarst̊ar. Fredrik och Jimmy gör arbetet senare.

3.2 Städlistorna/TK-loggen (Jonas)

Klart. Jonas har lagt in rapporterna fr̊an städhelgen i TK-loggen.
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3.3 VVS-offerter ventiler (Jonas)

Jonas har tagit in tre offerter p̊a att byta huvudventilerna som stänger av vattnet till
varje länga. Mötet diskuterade om vi skulle göra jobbet p̊a löpande räkning samt om
alla ventiler skulle bytas.

Mötet beslutade att g̊a vidare med Averbo VVS, att göra jobbet p̊a löpande räkning,
samt att byta de kall- och varmvattenventiler som är i behov av byte.

Beslut: Mötet beslutade att byta alla samfällighetens huvudventiler för avstängning
av varm- och kallvatten, där s̊a är motiverat. Arbetet beställs p̊a löpande räkning fr̊an
Averbo VVS.

Uppgift: Beställ jobb fr̊an Averbo VVS. (Jonas)

3.4 B42: fel p̊a garageport + lampa

Garageporten är lagad. Lampan kvarst̊ar. Jimmy kollar p̊a om det g̊ar att skruva fast
den.

Uppgift: Kontrollera om det g̊ar att skruva fast lampa vid garage för B42. (Jimmy)

3.5 Skottkärrorna/hjul

En av de nyinköpta lila skottkärrorna saknas. Efterlys p̊a Facebook.

Uppgift: Märk nya skottkärran med Fjällhöjden. (Magnus)

Byt hjul p̊a skottkärran som har punktering. Punkteringsfria däck är slut p̊a Jula just
nu, men Jimmy bevakar när de kommer in och köper.

Beslut: Mötet beslutade att köpa in punkteringsfria däck till skottkärrorna som har
punktering.

Uppgift: Beställ punkteringsfria däck till skottkärrorna som har punktering. (Jimmy)

3.6 Pl̊attäckningar B12 (Jimmy)

Kvarst̊ar. Jimmy kontaktar pl̊atslagare som kan sätta upp en ny pl̊at där det saknas.

Beslut: Mötet beslutade att uppdra en pl̊atslagare att sätta upp krönpl̊at där det saknas
p̊a förr̊adet p̊a B12.

Uppgift: Uppdra pl̊atslagare att sätta upp ny krönpl̊at där det saknas p̊a förr̊adet p̊a
B12. (Jimmy)
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3.7 Ersättare till TK

Valberedningen letar fortfarande efter en ersättare.

3.8 Serviceavtal med rörfirma

Fredrik har börjat undersöka om föreningen skulle ha nytta av ett serviceavtal med en
rörfirma.

4 Besiktning av garagen (Magnus)

Magnus har varit i kontakt med tre firmor, men inte f̊att svar fr̊an alla än. Kvarst̊ar.

5 Tvättstugan: ny utrustning (Anna/May)

Vi har f̊att in en offert p̊a nytt torksk̊ap och torktumlare. Ta in ytterligare offert för
jämförelse.

Uppgift: Ta in ytterligare offert p̊a ny utrustning till tvättstugan. (Anna eller May)

6 Grupp för att hantera laddning av bilar: (Nicklas)

Nicklas Glimstad Gozzi, Ove Nilsson, Khalid Raouz och Daniel Macias har anmält in-
tresse.

Beslut: Styrelsen beslutade att tillsätta gruppen för elbilsladdning med följande med-
lemmar: Nicklas Glimstad Gozzi, Ove Nilsson, Khalid Raouz, Daniel Macias.

Uppdragsbeskrivning för arbetet finns upplagd p̊a hemsidan.

Nicklas Glimstad Gozzi är sammankallande.

7 Trädgruppen och träd

7.1 Uppgifter

• Förklara process för hur träd hanteras i samfälligheten: klart (Magnus)

• Lägga upp trädv̊ardsinfo fr̊an mars 2022: klart (May)
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7.2 Tillsätta trädgrupp

Mikaela Stadig, May Nürnberg och Roland Dolk har anmält intresse.

Beslut: Styrelsen beslutade att tillsätta trädgruppen för verksamhets̊aret 2022 med
följande medlemmar: Mikaela Stadig, May Nürnberg, Roland Dolk

May Nürnberg är sammankallande.

7.3 Död sälg bakom länga P

Mötet beslutade att ta ner den döda sälgen bakom länga P. May tar in offert. Mötet
diskuterade om vi skulle forsla bort trädet eller l̊ata det ligga, men tog inget beslut om
detta. Vi f̊ar bestämma det när vi f̊att en offert och kan se kostnaden.

Beslut: Mötet beslutade att ta ner den döda sälgen bakom länga P.

Uppgift: Ta in offert p̊a att ta ned död sälg bakom länga P. (May)

7.4 Yrkanden länga Ä gällande träd bakom längan

Länga Ä har lämnat in tre önskem̊al. Samtliga boenden i längan har skrivit under des-
sa.

1. Nedtagning av silvergranen vid nedre lekplatsen.

2. Nedtagning av tv̊a björkar i slänten ovanför länga Ä.

3. Inflytande över boendemiljön med avseende p̊a vegetation i närmiljön.

Önskem̊alen om att ta ned silvergranden och de tv̊a björkarna noteras. Styrelsen kommer
att, senast p̊a mötet i december, g̊a igenom vilka önskem̊al om att ta ned värdeladdade
träd som kommit in. Utifr̊an det kommer styrelsen att besluta om det ska läggas ett
förslag till årsmötet om att ta ned n̊agot eller n̊agra av dessa träd. Detta görs enligt den
process som finns beskriven p̊a hemsidan.

Ang̊aende det tredje önskem̊alet s̊a har längan, liksom övriga boenden, ett inflytande
över vegetationen i sin närmiljö. De boende väljer en styrelse som förvaltar det gemen-
samma, inklusive träd och vegetation p̊a samfällighetens mark, och kan ställa önskem̊al
till styrelsen. Det g̊ar ocks̊a att lämna motioner till årsmötet. Styrelsen anser därmed
att önskem̊alet är uppfyllt och det lämnas utan ytterligare åtgärd.
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8 Höststädhelg: datum + container (TK)

Höstens städdagar bestämdes till 22 - 23 oktober 2022. TK beställer container.

Uppgift: Beställ container till städdagar 22 - 23 oktober 2022. (TK)

9 Snöröjning säsongen 2022/2023

Mötet beslutade att anlita Nitext för snöröjning, som vi använt för sandsopning p̊a årets
v̊arstäddagar.

Beslut: Mötet beslutade att anlita Nitext för snöröjning.

Uppgift: Beställ snöröjning fr̊an Nitext. (May)

10 IP-Only/Bright: status + översyn

Nicklas har g̊att igenom omr̊adet med IP-Only efter installation av fiber och allt är klart.
Mattias p̊a Bright kommer att skicka över dokumentation.

11 Övriga fr̊agor

11.1 Stambyte

Det lyftes en fr̊aga om föreningens och hush̊allens avloppsstammar, med tanke p̊a husens
ålder. De gemensamma avloppsrören under huslängorna är bytta.

Däremot kan det vara dags för enskilda hus att byta eller relina sina avloppsrör. Detta
är respektive fastighetsägares ansvar.
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Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Jimmy Ämtö
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Mötet beslutade att byta alla samfällighetens huvudventiler för avstängning av
varm- och kallvatten, där s̊a är motiverat. Arbetet beställs p̊a löpande räkning
fr̊an Averbo VVS.

2 Mötet beslutade att köpa in punkteringsfria däck till skottkärrorna som har
punktering.

3 Mötet beslutade att uppdra en pl̊atslagare att sätta upp krönpl̊at där det saknas
p̊a förr̊adet p̊a B12.

4 Styrelsen beslutade att tillsätta gruppen för elbilsladdning med följande med-
lemmar: Nicklas Glimstad Gozzi, Ove Nilsson, Khalid Raouz, Daniel Macias.

5 Styrelsen beslutade att tillsätta trädgruppen för verksamhets̊aret 2022 med
följande medlemmar: Mikaela Stadig, May Nürnberg, Roland Dolk

6 Mötet beslutade att ta ner den döda sälgen bakom länga P.
7 Mötet beslutade att anlita Nitext för snöröjning.

Sammanfattning av uppgifter

1 Beställ jobb fr̊an Averbo VVS. (Jonas)
2 Kontrollera om det g̊ar att skruva fast lampa vid garage för B42. (Jimmy)
3 Märk nya skottkärran med Fjällhöjden. (Magnus)
4 Beställ punkteringsfria däck till skottkärrorna som har punktering. (Jimmy)
5 Uppdra pl̊atslagare att sätta upp ny krönpl̊at där det saknas p̊a förr̊adet p̊a

B12. (Jimmy)
6 Ta in ytterligare offert p̊a ny utrustning till tvättstugan. (Anna eller May)
7 Ta in offert p̊a att ta ned död sälg bakom länga P. (May)
8 Beställ container till städdagar 22 - 23 oktober 2022. (TK)
9 Beställ snöröjning fr̊an Nitext. (May)
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