
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

6 september 2022

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

Anmält fr̊anvaro: Johanna Landgraff (suppleant)
Jonas Aaslund (suppleant)

1 Val av justerare

Nicklas Glimstad Gozzi valdes till att justera mötesprotokollet.

2 Godkännande av föreg̊aende protokoll

Föreg̊aende protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3 TK

3.1 Felet p̊a gatubelysningen

Felet har åtgärdats. Det var ett skymningsrelä som var trasigt. Det har nu ersatts av
ett astrour som tänder och släcker gatubelysningen efter tiderna för solnedg̊ang och
soluppg̊ang.

Uppgift: Skriv inlägg p̊a hemsidan om att den trasiga gatubelysningen åtgärdats. (May)
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3.2 B42: Lampa över garage

Lampan sitter löst och det bedöms riskfyllt elmässigt att åtgärda detta själv. Jimmy
kontaktar elektriker för att reparera lampan.

Beslut: Styrelsen beslutade att beställa reparation av garagelampa fr̊an elektriker.

Uppgift: Kontakta elektriker och beställ reparation av garagelampa. (Jimmy)

3.3 Gräsklippare som inte startade

Jonas har bytt till nytt luftfilter. Det gamla var igensatt av bensin och olja. Nu fungerar
gräsklipparen. Händer det snart igen kan det vara dags att lämna in gräsklipparen p̊a
service.

3.4 Pl̊attäckningar B12: pl̊atslagare (Jimmy)

Jimmy är i kontakt med pl̊atfirma, men de har inte monterat n̊agra nya pl̊atar än.
Kvarst̊ar.

3.5 Skottkärror till boden: 2 nya inköpta (Anna)

Anna har köpt in tv̊a nya skottkärror. För närvarande st̊ar de garageförr̊adet, men de
ska flyttas till den rödvita boden.

Uppgift: Flytta de nya skottkärrorna till den rödvita boden. (May)

Uppgift: Skriv meddelande p̊a hemsidan om de nya skottkärrorna. (May)

3.6 Serviceavtal rörfirma (Fredrik)

Fredrik har kollat upp jouravtal med firma för VVS och elektriker. Man betalar d̊a en fast
kostnad per år för att ha en kontakt och en garanterad inställelsetid, samt rabatterade
priser.

Fredrik fortsätter att begära in offerter fr̊an fler firmor.

Uppgift: Ta in fler offerter p̊a serviceavtal för VVS och el. (Fredrik)

3.7 Containrar: beställa (Jimmy)

Jimmy har beställt containrar till städhelgen. Klart.
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3.8 Snökäppar

Det behöver köpas in nya snökäppar. TK köper in nya.

Beslut: Styrelsen beslutade att köpa in 50 - 100 snökäppar beroende p̊a fördelaktig
paketstorlek.

Uppgift: Köp in nya snökäppar. (TK)

3.9 Takhuvar

Christian inspekterar omr̊adets takhuvar för att se vilka som fortfarande behöver m̊alas.

Uppgift: Kontrollera vilka takhuvar som behöver m̊alas. (Christian)

3.10 Snöröjning

May kontrollerar avtalet med den nya entreprenören, samt lämnnar över kontakt fr̊an
entreprenör till TK. Jimmy blir ny kontaktperson.

Uppgift: Kontrollera snöröjningsavtal med den nya entreprenören. (May)

Uppgift: Ta över kontakten med den nya snöröjaren fr̊an May. (Jimmy)

4 Spara el

Mötet diskuterade sätt att spara el och värme i föreningen, nu när energipriserna g̊att
upp. Vi kan lägga upp ett inlägg p̊a hemsidan och p̊aminna medlemmarna om att spara
varmvatten. Gatubelysningen skulle kunna bytas ut till LED-lampor. Mötet diskuterade
om det skulle räcka med att byta lamporna eller om armaturen ocks̊a behöver bytas.

Vi har bytt ut en lampa till LED p̊a test. Jimmy kollar hur det blivit med den.

Uppgift: Skriv ett inlägg p̊a hemsidan som uppmanar medlemmarna att spara p̊a varm-
vatten som debiteras gemensamt. (May)

Uppgift: Kolla hur det blivit med den gatulampa där vi satt in LED-lampa. (Jimmy)
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5 Besiktning av garagen (Magnus)

Magnus har f̊att in offert p̊a besiktning av garagen. Mötet beslutade att g̊a vidare och
beställa besiktning.

Beslut: Mötet beslutade att beställa besiktning av garagen enligt offert.

Uppgift: Beställ besiktning av garagen. (Magnus)

6 Tvättstugan: ny utrustning (Anna/May)

Anna fortsätter att kolla p̊a utrustning och kontaktar ytterligare firma.

Uppgift: Forsätt ta in offerter p̊a ny utrustning till tvättstugan. (Anna)

7 Måla/fixa brunsvarta panelen: hitta entreprenörer (Jimmy)

Jimmy begär offert p̊a vad det skulle kosta att m̊ala den brunsvarta panelen. Mötet
diskuterade om man skulle m̊ala n̊agon länga i taget över flera år. Jimmy tar in offert
för en eller flera längor.

Uppgift: Ta in offert p̊a att m̊ala den brunsvarta panelen p̊a en eller flera längor.
(Jimmy)

8 Trädgruppen

8.1 Död sälg bakom länga P: offerter (May)

May har f̊att in tv̊a offerter för att fälla den döda sälgen bakom länga P. Mötet beslutade
att g̊a vidare med en av offerterna och beställa fällning av trädet. Vi beställer inte
bortforsling utan l̊ater trädet ligga. I arbetet ing̊ar att trädfällarna kapar upp trädet och
staplar bitarna p̊a hög.

Beslut: Mötet beslutade att beställa fällning av den döda sälgen bakom länga P enligt
offert.

Uppgift: Beställ fällning av den döda sälgen bakom länga P. (May)
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8.2 Se över trädskott innan städhelgen

Trädgruppen träffas och g̊ar igenom omr̊adet för att se vad som behöver åtgärdas. May
kontaktar kommunen och ser om de kan röja de aspar som vuxit upp nedanför länga
Ö.

Uppgift: Kontakta kommunen för att se om de kan röja bland asparna som vuxit upp
nedanför länga Ö. (May)

9 Inför städhelgen

Mötet beslutade att bjuda in längombuden till nästa styrelsemöte 6 oktober inför städhelgen.
Vi g̊ar igenom omr̊adet p̊a lördag för att se vad som behöver åtgärdas förutom det som
brukar vara med.

10 Ny sandl̊ada nedre lekplatsen

Sandl̊adan p̊a nedre lekplatsen behöver bytas ut. Vi planerar det till städhelgen. Flera
längor f̊ar i uppgift att skicka n̊agon som arbetar med detta.

Jimmy köper in material till sandl̊adan.

Uppgift: Köp in material för att kunna bygga ny sandl̊ada p̊a nedre lekplatsen. (Jimmy)
Klart senast 22 oktober

11 Elbilsgruppen

Tiden för att lämna in intresseanmälan har förlängts. Elbilsgruppen kommer att knacka
dörr under nästa vecka för att f̊a besked om folk är intresserade eller inte.

Om tillräckligt m̊anga är intresserade av att genomföra installationen, behöver vi ändra
anläggningsbeslutet till att till̊ata laddpunkter för elbil. För detta krävs det ett årsstämmobeslut.

I samband med det bör vi ocks̊a ändra i anläggningsbeslutet s̊a att förr̊adstaket överg̊ar
i enskild ägande istället för att ing̊a i gemensamhetsanläggningen.

Magnus tittar p̊a förslag p̊a formulering av nytt anläggningsbeslut.

Uppgift: Ta fram förslag p̊a nytt anläggningsbeslut. (Magnus)
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12 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Nicklas Glimstad Gozzi
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Styrelsen beslutade att beställa reparation av garagelampa fr̊an elektriker.
2 Styrelsen beslutade att köpa in 50 - 100 snökäppar beroende p̊a fördelaktig

paketstorlek.
3 Mötet beslutade att beställa besiktning av garagen enligt offert.
4 Mötet beslutade att beställa fällning av den döda sälgen bakom länga P enligt

offert.

Sammanfattning av uppgifter

1 Skriv inlägg p̊a hemsidan om att den trasiga gatubelysningen åtgärdats. (May)
2 Kontakta elektriker och beställ reparation av garagelampa. (Jimmy)
3 Flytta de nya skottkärrorna till den rödvita boden. (May)
4 Skriv meddelande p̊a hemsidan om de nya skottkärrorna. (May)
5 Ta in fler offerter p̊a serviceavtal för VVS och el. (Fredrik)
6 Köp in nya snökäppar. (TK)
7 Kontrollera vilka takhuvar som behöver m̊alas. (Christian)
8 Kontrollera snöröjningsavtal med den nya entreprenören. (May)
9 Ta över kontakten med den nya snöröjaren fr̊an May. (Jimmy)
10 Skriv ett inlägg p̊a hemsidan som uppmanar medlemmarna att spara p̊a varm-

vatten som debiteras gemensamt. (May)
11 Kolla hur det blivit med den gatulampa där vi satt in LED-lampa. (Jimmy)
12 Beställ besiktning av garagen. (Magnus)
13 Forsätt ta in offerter p̊a ny utrustning till tvättstugan. (Anna)
14 Ta in offert p̊a att m̊ala den brunsvarta panelen p̊a en eller flera längor. (Jim-

my)
15 Beställ fällning av den döda sälgen bakom länga P. (May)
16 Kontakta kommunen för att se om de kan röja bland asparna som vuxit upp

nedanför länga Ö. (May)
17 Köp in material för att kunna bygga ny sandl̊ada p̊a nedre lekplatsen. (Jimmy)

Klart senast 22 oktober
18 Ta fram förslag p̊a nytt anläggningsbeslut. (Magnus)
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