
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

18 augusti 2022

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

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 Ersättare till TK

Valberedningen har hittat en kandidat Christian Arvidsson (B76) till att ersätta avhop-
pet i TK.

Beslut: Styrelsen beslutade att ta in Christian Arvidsson (B76) som ersättare i TK.
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4 TK

4.1 Tvättstugetrappan (Fredrik/Jimmy)

Kvarst̊ar. Mötet hade en diskussion om hur trappan bäst utformas för att inte bli alltför
hal under vintern. TK undersöker vad som blir bäst och bygger trappan.

Uppgift: Laga tvättstugetrappan. (Fredrik och Jimmy)

4.2 Beställa ventilbyte i alla längor (Jonas)

Jonas har beställt arbetet och kommer att meddela styrelsen när han f̊att reda p̊a när
det kan göras.

4.3 B42: lampa över garage

Kvarst̊ar. Jimmy fixar.

Uppgift: Åtgärda B42: lampa över garage. (Jimmy)

4.4 Skottkärrehjul: beställa punkteringsfria (Jimmy)

Punkteringsfria däck är fortfarande slut. Mötet beslutade att köpa tv̊a nya skottkärror.

Beslut: Mötet beslutade att köpa in tv̊a nya skottkärror med punkteringsfria däck.

Uppgift: Köp tv̊a skottkärror. (Anna) senast 31/8

4.5 Gräsklipparna: status?

TK har åtgärdat gräsklipparna i garageförr̊adet. Ytterligare en gräsklippare i röda
förr̊adet har felanmälts d̊a den inte startat. TK kontrollerar den. Tänkt p̊a att inte
ha för l̊ag klipphöjd d̊a gräsklipparna lättare sl̊ar i marken och stenar d̊a.

Uppgift: Kolla p̊a gräsklippare i röda boden som inte startade. (TK)

4.6 Pl̊attäckningar B12: beställa pl̊atslagare (Jimmy)

Pl̊atslagaren har tittat p̊a jobbet och ska återkomma med en offert.

https://www.fjallhojden.nu 2(7) 18 augusti 2022



4.7 Serviceavtal med rörfirma (Fredrik)

Avvaktar d̊a Fredrik inte var med p̊a mötet.

4.8 Containrar

Jimmy beställer containrar till höststäddagarna 22 - 23 oktober 2022.

Uppgift: Beställ containrar till höststäddagarna 22 - 23 oktober. (Jimmy)

5 Städrapporterna: åtgärder

Protokollen gicks igenom. Den brunsvarta panelen har släppt p̊a vissa ställen och kan
behöva spikas fast. Den har även blekts och behöver m̊alas p̊a sina ställen. Dock saknas
det statusrapporter för den brunsvarta panelen fr̊an flera längor.

Mötet diskuterade om det var dags att ta in en entreprenör för att göra detta. Antag-
ligen är det bäst att göra n̊agon/n̊agra längor i taget över n̊agra år. Jimmy kollar upp
entreprenör.

Uppgift: Kolla upp entreprenör som skulle kunna spika fast och m̊ala den brunsvarta
panelen. (Jimmy)

Flera längor har m̊alat sina takhuvar. N̊agra kvarst̊ar. Det bästa vore om längan kan
göra detta själv.

Det har inkommit önskem̊al om återplantering av träd. För att det ska vara lönt att
plantera nya träd behöver de skötas och vattnas de första åren. Annars är risken stor
att de dör och att kostnaden för trädet är bortslösat.

Styrelsen eller trädgruppen har inte möjlighet att göra detta, utan behöver hjälp av de
boende. Styrelsen uppmanar därför de boende som önskar plantera träd att tänka ut
hur de vill ha träden och komma in med önskem̊al om var de ska planteras och en plan
för hur de ska skötas den första tiden. Trädgruppen kan d̊a hjälpa till med inköp och
plantering.

6 Besiktning av garagen (Magnus)

Magnus har varit i kontakt med en entreprenör och kommit överens om att träffas nästa
vecka inför offertarbetet.
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7 Tvättstugan: ny utrustning (Anna/May)

Vi fortsätter att ta in fler offerter.

Uppgift: Ta in fler offerter p̊a utrustning till tvättstugan. (Anna/May)

8 Elbilsladdning / fr̊aga ang. elstolpar (Nicklas)

Det har kommit fr̊agor om lappen om elbilsladdning. Ett förtydligande kommer att
komma ut p̊a hemsidan. För att veta vilket bidrag vi kan f̊a behöver elbilsgruppen veta
vilka som är intresserade. Vi kommer ocks̊a att behöva ha ett årsmötesbeslut p̊a den
ändring av anläggningsbeslutet som antagligen behövs.

9 Träd: död sälg bakom länga P

Vi har f̊att in en offert p̊a att ta ner den döda sälgen bakom länga P. May tar in ytterligare
en offert.

Uppgift: Ta in ytterligare en offert p̊a att ta ner den döda sälgen bakom länga P. (May)

10 Snöröjning 2022/2023 beställt hos Nitext/kontakt TK

Snöröjning är beställd. TK tar över kontakten med dem fr̊an May.

11 Fr̊aga ang̊aende solceller p̊a taken

Vi har f̊att in en fr̊aga fr̊an en medlem om att sätta upp solceller p̊a sitt hustak. Det
hade varit bra, men det blir sv̊art d̊a samfälligheten äger taken. Det skulle kunna vara
problematiskt om huset säljs och samfälligheten sedan behöver renovera taken. Fr̊agan
är d̊a vem som ska st̊a för kostnaden att ta ner solcellerna? Vidare behöver vi kunna
komma taken för inspektion. Mötets åsikt var att det tyvärr inte g̊ar med den nuvarande
ägarformen för taken.

Om anläggningsbeslutet ändras s̊a att respektive fastighetsägare äger sitt eget förr̊adstak,
skulle man eventuellt kunna sätta upp solceller p̊a det. Risken är dock att det inte är en
lika effektiv placering.

https://www.fjallhojden.nu 4(7) 18 augusti 2022



12 Kommande styrelsemöten

• Tisdag 6 september, kl 19 - 21

• Torsdag 6 oktober, kl 19 - 21

• Torsdag 10 november, kl 19 - 21

• Onsdag 7 december, kl 19 - 21

13 Övriga fr̊agor

13.1 Renoveringar med störande ljud

Styrelsen har f̊att in synpunkter p̊a renoveringar som utförts sent p̊a kvällen med störande
ljud. Styrelsen uppmanar alla att visa hänsyn till sina grannar och försöka förlägga reno-
veringar som kan störa grannarna till dagtid. Meddela gärna era grannar när ni behöver
göra n̊agot som kan p̊averka dem.

13.2 Laddning av el-/hybridbil i motorvärmarstolpe

Styrelsen har f̊att in en fr̊aga fr̊an en boende om möjlighet till att ladda el- eller hybridbil
i motorvärmarstolpe, p̊a motsvarande sätt som n̊agra laddar i garagen i dagsläget.

Styrelsens svar är att det tyvärr inte är till̊atet. Elsäkerhetsmässigt är det kanske inte
sämre än att ladda i garagen, om det g̊ar att ställa ner strömstyrkan. Samtidigt finns
det risker och styrelsens m̊alsättning är att komma ifr̊an laddning i vanliga eluttag, b̊ade
i garaget och p̊a andra ställen. Vidare vill vi begränsa bokning av parkeringsplatser.

P̊a sikt kan man tänka sig att man gör om n̊agra motorvärmare till laddstolpar, om det
g̊ar att registrera vem som laddar och debitera rätt person, och inte ha bokade p-platser.
I första hand kommer vi dock att prioritera laddmöjlighet i garagen och det är inget som
undersöks för närvarande.
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Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Anna Thunman
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Styrelsen beslutade att ta in Christian Arvidsson (B76) som ersättare i TK.
2 Mötet beslutade att köpa in tv̊a nya skottkärror med punkteringsfria däck.

Sammanfattning av uppgifter

1 Laga tvättstugetrappan. (Fredrik och Jimmy)
2 Åtgärda B42: lampa över garage. (Jimmy)
3 Köp tv̊a skottkärror. (Anna) senast 31/8
4 Kolla p̊a gräsklippare i röda boden som inte startade. (TK)
5 Beställ containrar till höststäddagarna 22 - 23 oktober. (Jimmy)
6 Kolla upp entreprenör som skulle kunna spika fast och m̊ala den brunsvarta

panelen. (Jimmy)
7 Ta in fler offerter p̊a utrustning till tvättstugan. (Anna/May)
8 Ta in ytterligare en offert p̊a att ta ner den döda sälgen bakom länga P. (May)
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