
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

6 oktober 2022

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

Längombud fr̊an alla längor (endast första punkten)
utom Ä och V

Anmält fr̊anvaro:

1 Längombud

Till detta möte inför höstens städhelg var längombuden inbjudna. Alla längor var repre-
senterade förutom länga Ä och V.

Ordföranden delade ut städlistorna till längombuden och gav utrymme för fr̊agor. Det
lyftes att det är viktigt att h̊alla ordning i v̊art omr̊ade mellan städhelgerna och att
längombuden är sammankallande i längorna även för detta arbete.

Slänten mellan länga P och nedre parkeringen diskuterades. Den har vuxit igen och är
sv̊ar att h̊alla efter. Tidigare har länga P gjort hela. Enligt städomr̊adena är nedre halvan
länga N/Os ansvar och övre länga Ps. Mötet kom fram till att man skulle göra ett försök
att klippa ner buskarna till v̊aren.

Det lyftes en fr̊aga om de gemensamma förr̊aden vid länga Å, U och V. Dessa förr̊ads
ägs av en separat samfällighet best̊aende av de boende i dessa längor. Renovering av
förr̊aden sköts därför inom denna samfällighet.

Det nämndes att den brunsvarta panelen har börjat släppa p̊a vissa ställen. Styrelsen
har börjat inventera och titta p̊a vad som behöver göras. Vissa brädor kanske behöver
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bytas medan för andra kan det kanske räcka att m̊ala och spika fast. Det fanns en oro
för att det läcker in vatten och bildas mögel.

Vidare diskuterades att föreningens uppvärmningskostnader med största sannolikhet
skulle öka p̊a grund av de ökade energipriserrna. Fr̊agan om enskild mätning togs upp.
Detta har undersökts flera g̊anger tidigare och man har d̊a kommit fram till att det inte
skulle vara ekonomiskt försvarbart att införa det. Styrelsen uppmanade längombuden att
hjälpa till med att p̊aminna sina grannar om att försöka spara värme och el s̊a mycket
som möjligt.

Efter detta tackades längombuden för sitt deltagande och lämnade mötet.

2 Val av justerare

Anna Thunman valdes till att justera mötesprotokollet.

3 Godkännande av föreg̊aende protokoll

Föreg̊aende protokoll godkändes och lades till handlingarna.

4 TK

4.1 Laga garagelampa: kontakta elektriker (Jimmy)

Kvarst̊ar. Jimmy har försökt komma i kontakt med elektriker. May skickar kontakt till
en annan elektriker till Jimmy.

4.2 Pl̊attäckningar B12: pl̊atslagare (Jimmy)

Klart.

4.3 Serviceavtal VVS-firma (Fredrik)

Kvarst̊ar. Fredrik var inte med p̊a mötet, s̊a fr̊agan skjuts till nästa.
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4.4 Tvättstugetrappan (Fredrik/Jimmy)

Kvarst̊ar. Beläggning med räfflad pl̊at eller sträckmetall diskuterades. Fredrik och Jimmy
planerar in jobbet innan städhelgen.

Uppgift: Bygg om tvättstugetrappan. (Jimmy och Fredrik)

4.5 Materialinköp till städhelgen

Det behöver köpas in vit betongfärg för att kunna m̊ala farthinder och parkeringsrutor,
om vädret till̊ater. TK gör detta. Jimmy kollar hur mycket som behövs.

Uppgift: Köp in vit betongfärg för att kunna m̊ala farthinder och parkeringsrutor. (TK)
Klart innan städdagarna 22 - 23/10.

May kollar om vi har kantspadar för att rensa ogräs. Annars köper Anna n̊agon.

Uppgift: Köp in kantspade för rensing av ogräs, om vi inte redan har n̊agra i föreningen.
(Anna) Klart innan städdagarna 22 - 23/10.

4.6 Takhuvarna (Christian)

Takhuvarna är inventerade och tas upp p̊a städlistorna där s̊a behövs.

4.7 LED-lampan vid N/O (Jimmy)

Jimmy har kontrollerat belysningen och den ser bra ut. Mötet räknade p̊a elpriserna och
kom fram till att kostnaden för att byta till LED-lampor skulle återbetala sig inom ett
år.

Mötet beslutade att köpa in LED-lampor och gav Jonas i uppdrag att se ut lämpliga
lampor.

Beslut: Mötet beslutade att köpa in och byta till LED-lampor för gatubelysningen.

Uppgift: Se ut lämpliga LED-lampor till gatubelysningen och köp in. (Jonas)

4.8 Köpa nya snökäppar

Klart.

Uppgift: Sätt upp snökäppar. (TK) Klart senast 5/11.
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5 Besiktning av garagen: status (Magnus)

P̊ag̊ar. Besiktning p̊abörjades idag och beräknas vara klar imorgon.

6 Tvättstugan: ny utrustning (Anna)

Vi har f̊att in fler offerter. Fr̊agan har lyfts om vi ska ha kvar tvättstugan. Om den ska
avvecklas krävs ett årsmötesbeslut om att ändra anläggningsbeslutet. Vi tar upp det i
samband med övriga behov av att ändra anläggningsbeslutet. Vi pausar offertarbetet
tills vi haft årsmöte och beslutat hur vi ska göra med tvättstugan.

Mötet diskuterade ocks̊a möjligheten att tillfälligt stänga av torksk̊apet om energipri-
serna blir för höga under vintern.

7 Laga/måla brunsvarta panelen: hitta entreprenörer

Mötet diskuterade om vi skulle ta in en besiktningsman men kom fram till att det
antagligen var bättre att direkt ta in n̊agon som m̊alar och spikar i spikar som krupit
upp. Märker man d̊a att n̊agon bräda är d̊alig kanske det g̊ar att byta ut dessa.

Vi väntar fortfarande p̊a rapporter fr̊an n̊agra längor om den brunsvarta panelen. Sedan
ska en plan för m̊alning göras.

Uppgift: Gör upp en plan för m̊alning och reparation av den brunsvarta panelen. (TK)

8 Trädgruppen:

8.1 Fälla död sälg bakom länga P: klart (May)

Den döda sälgen nedanför länga P har fällts och det upps̊agade trädet har staplats.

8.2 Träd p̊a enskild mark, tallar

Fr̊agan om vad som gäller för träd som växer p̊a enskilda tomter har återigen kommit
in till styrelsen. Som tidigare meddelats är det en fr̊aga mellan de boende och inget
som styrelsen har n̊agon synpunkt p̊a. Det har ocks̊a inkommit en fr̊aga om att ta ner
grenar p̊a en del av tallarna i omr̊adet. Det är inget som styrelsen ser behöver göras för
tillfället.
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8.3 Kontakta kommunen gällande aspskott

May har kontaktat kommunen om asparna som vuxit upp nedanför länga Ö. Kommunen
anser att träden st̊ar p̊a v̊ar mark. Vi försöker röja upp s̊a mycket som möjligt p̊a
städhelgen.

9 Ta fram förslag p̊a nytt anläggningsbeslut (Magnus)

Vi kommer att behöva ändra anläggningsbeslutet om vi ska möjliggöra laddning av
elbilar i garagen. Vi diskuterade vilka ytterligare ändringar som kan vara aktuella att
göra i samband med detta. En ändring av anläggningsbeslutet hos Lantmäteriet kostar
vanligtvis mellan 50 000 - 100 000 kr, men kan ibland g̊a upp ända till 150 000 kr, s̊a
det är bra om vi passar p̊a att ta med allt vi vill ändra p̊a samma g̊ang.

Följande punkter skulle kunna vara aktuella att ändra:

• Att inrätta laddning av elbilar i garagen.

• Att l̊ata ägandet av förr̊adstaken p̊a de enskilda förr̊aden g̊a över i enskild ägande,
samt taken p̊a de gemensamma förr̊aden till sin samfällighet.

• Att avveckla tvättstugan om det är medlemmarnas vilja.

• Modernisera skrivningen om att föreningen ska ha en centralantenn för TV.

Alla dessa punkter behöver lyftas p̊a ett årsmöte och beslutas. Baserat p̊a dessa beslut
kan sedan en ansökan göras till Lantmäteriet om att ändra anläggningsbeslutet. Magnus
undersöker detaljerna kring denna process.

Uppgift: Ring Lantmäteriet och fr̊aga om process för att ändra anläggningsbeslutet.
(Magnus)

Vi inväntar resultatet fr̊an besiktning av garagen. Sedan bör vi överväga att kalla till
ett extrainsatt årsmöte för dessa fr̊agor.

10 Undercentralen: mail om modernisering och serviceavtal

Schneider Electrics kommer att säga upp v̊art serviceavtal för Undercentralen fr̊an och
med 2023-02-28. Detta d̊a de hävdar att det saknas reservdelar. De har skickat oss ett
erbjudande om att modernisera undercentralen vilket skulle kosta ca 80 000 kr. I s̊a fall
kan vi teckna ett nytt avtal. Jonas kontaktar Schneider och fr̊agar om vad vi har för
avtal och vilka alternativ som finns.

Uppgift: Kontakta Schneider Electrics och hör om vilka alternativ som finns för v̊ara
avtal. (Jonas)
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11 Snöröjningsavtalet med Nitext

Vi har f̊att ett uppdaterat avtal fr̊an Nitext.

Beslut: Mötet beslutade att g̊a vidare och beställa snöröjning av Nitext.

12 Övriga fr̊agor

12.1 Motorvärmare vintern 22/23

May lägger upp p̊a hemsidan att man kan anmäla intresse till att ha motorvärmarplatser.

12.2 Kallelse till städdagarna

May försöker skriva ut kallelse, annars gör Nicklas det.

12.3 Räddningstjänsten övar

Södertörns brandförsvarsförening kommer ha övning under veckorna 40-43 i kommu-
nens tomställda lokaler förskolan Fjällbackarna i Balingsnäs. Det handlar om en övning
gällande P̊ag̊aende dödligt v̊ald i skola/förskola. Det kommer inte vara en storskalig
övning men SBFF kommer att sätta ut skyltar om övning kring skolan och även lägga
lappar i de boendes brevl̊ador för info om vad som sker i god tid inför övningen.

Övningen kommer genomföras vardagar mellan kl 8-16 men kan även bli n̊agon av hel-
gerna för de deltidsbrandmän som finns. SBFF har under hela v̊aren övat teoretiskt i
ämnet och kommer att genomföra praktiskt agerande utifr̊an räddningstjänstens arbets-
uppgifter vid s̊adan händelse. Det är brandstationerna i näromr̊adet som kommer öva;
Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Lindvreten och Ekerö tillsammans med ledningsniv̊aer
och larmcentral.

12.4 Byte av ventiler till vatten

Dialog p̊ag̊ar. Jonas väntar p̊a återkoppling fr̊an hantverkare.
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Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Anna Thunman
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Mötet beslutade att köpa in och byta till LED-lampor för gatubelysningen.
2 Mötet beslutade att g̊a vidare och beställa snöröjning av Nitext.

Sammanfattning av uppgifter

1 Bygg om tvättstugetrappan. (Jimmy och Fredrik)
2 Köp in vit betongfärg för att kunna m̊ala farthinder och parkeringsrutor. (TK)

Klart innan städdagarna 22 - 23/10.
3 Köp in kantspade för rensing av ogräs, om vi inte redan har n̊agra i föreningen.

(Anna) Klart innan städdagarna 22 - 23/10.
4 Se ut lämpliga LED-lampor till gatubelysningen och köp in. (Jonas)
5 Sätt upp snökäppar. (TK) Klart senast 5/11.
6 Gör upp en plan för m̊alning och reparation av den brunsvarta panelen. (TK)
7 Ring Lantmäteriet och fr̊aga om process för att ändra anläggningsbeslutet.

(Magnus)
8 Kontakta Schneider Electrics och hör om vilka alternativ som finns för v̊ara

avtal. (Jonas)
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