
Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens

samfällighetsförening

10 november 2022

Bilagor:
Bilaga 1 - Tillst̊andsbedömning garage Samfällighet Fjällhöjden

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

Anmält fr̊anvaro:

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 Laga garagelampa: klart

Klart.
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3.2 Serviceavtal VVS-firma (Fredrik)

Kvarst̊ar. Fredrik var inte med p̊a mötet.

3.3 Tvättstugetrappan (Jimmy/Christian)

Kvarst̊ar. Planeras att göras till v̊aren.

3.4 Snökäppar

Kvarst̊ar. Ska sätta upp innan det blir tjäle.

3.5 Nitext snöröjning (TK)

Vi har f̊att ett avtal. Claes behöver n̊agon som kontrollerar fakturorna för snöröjning.
Vi har satt upp en kanal i Slack för snöröjning där vi för in observationer för när det
plogats och sandats. Claes kan d̊a lägga upp fakturorna där för granskning.

Christian, TK, uts̊ags till kontaktperson med Nitext.

4 Städrapporterna

Vi har f̊att in alla städrapporter. Jonas lägger upp de i excelarket.

Uppgift: Lägg upp städrapporter i sammanställningen. (Jonas)

5 Gatu-/garagebelysningen

Vi har köpt in n̊agra olika LED-lampor p̊a prov. Byte till LED-lampor skulle betala
tillbaka sig p̊a under ett år. Samtidigt är vi begränsade av vilka LED-lampor vi kan
köpa pga drivdonen i de nuvarande armaturerna. Dessutom kan spridningen av ljus
förbättras om vi byter armatur.

Byte av armatur skulle betala tillbaka sig p̊a ca fyra år. Jonas träffar en firma som
kommer hit och testar passande armaturer.

D̊a enkelgaragen n̊att sin tekniska livslängd kommer vi inte att byta armatur p̊a dem.
Däremot är det fortfarande värt att byta ljuskällorna för att minska elförbrukningen,
fram tills dess att vi byggt nya garage.
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Beslut: Mötet beslutade att köpa in nya armaturer till gatubelysningen och dubbelga-
raget, samt byta ljuskällor till belysningen p̊a enkelgaragen.

Uppgift: Träffa firma och fortsätt undersöka byte av armatur till gatubelysningen.
(Jonas)

6 Besiktningsrapporten för garagen (Magnus)

Vi har f̊att rapporten för den besiktning som genomförts p̊a föreningens garage. Enkel-
garagen har n̊att sin tekniska livslängd. Vi skulle behöva riva dem och bygga nya garage.
Vi har f̊att en uppskattning p̊a vad det skulle kosta att renovera dem och det ser ut att
vara i samma kostnadsniv̊a som att bygga nytt.

Dubbelgaraget är däremot i bättre skick p.g.a. den renovering som gjordes för tio år
sedan. Besiktningsrapporten rekommenderar att impregnera och renovera det. Det blir
betydligt billigare än att bygga nytt och bör kunna ge en utökad livsläng p̊a 10 - 20 år.

Fr̊agan om att installera laddpunkter i garagen kommer därför att behöva pausas till vi
har gjort iordning garagen. Däremot bör vi fortsätta med arbetet att ändra anläggningsbeslutet,
d̊a det är l̊ang handläggningstid hos Lantmäteriet.

Vi bereder fr̊agan om nybyggnation och renovering av garagen och lyfter den p̊a kom-
mande årsmöte. Vi kommer att behöva tillsätta en garagegrupp som jobbar med fr̊agan
när vi kommer ig̊ang.

Nicklas skriver ihop ett informationsbrev om resultatet av besiktningen och att det
innebär att vi kommer att behöva avvakta med installation av laddpunkter. Nicklas
diskuterar även lämpligt upplägg för finansiering av garagen med Claes.

May hör med Fjället om deras erfarenhet av garagerenovering. Magnus hör om besikt-
ningsmannen kan rekommendera entreprenörer som skulle kunna renovera dubbelgara-
get, samt gjuta betongplattor för de nya enkelgaragen.

Till årsmötet behöver vi ha en uppfattning om prisniv̊a för att göra om garagen.

Uppgift: Skriv informationsbrev om besiktningsresultat för garage och att vi därför
behöver pausa elbilsladdningsarbetet. (Nicklas)

Uppgift: Ta fram lämpligt upplägg för finansiering av nybyggnation och renovering av
garage. (Nicklas)

Uppgift: Kontakta Fjället och fr̊aga om erfarenheter och pris p̊a deras nybyggnation
av garage. (May)

Uppgift: Ta reda p̊a betongentreprenörer som skulle kunna renovera dubbelgaraget och
gjuta betongplattor för nya enkelgarage. (Magnus)
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7 Laga/måla brunsvarta panelen: hitta entreprenörer

Jonas har pratat med en entreprenör som skulle kunna m̊ala den brunsvarta panelen
samt byta d̊aliga brädor. Vi behöver ta fram en plan för i vilken ordning och hur snabbt
vi ska m̊ala panelen. Målsättningen är att m̊ala alla sidor av panelen p̊a alla längor, men
alla behöver inte göras p̊a en g̊ang. Baserat p̊a städrapporterna börjar vi med de som är
i sämst skick.

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

Uppgift: Fortsätt diskutera med entreprenör som kan m̊ala den brunsvarta panelen.
(Jonas)

8 Nytt anläggningsbeslut (Magnus)

Ändring av v̊art anläggningsbeslut görs av den lokala Lantmäterifunktionen p̊a Huddinge
kommun. Först behövs ett årsmötesprotokoll med beslut om de ändringar som vi vill
göra i anläggningsbeslutet, samt ett beslut om att styrelsen ska företräda föreningen i
arbetet med att ompröva anläggningsbeslutet. Det behöver inte inneh̊alla alla detaljer
om exakt vad som ska ändras, men det ska framg̊a vad som ska ändras s̊a att man först̊ar
vad man beslutar om.

Sedan skickar årsmötesprotokollet in tillsammans med en ansökan om att ändra anläggnings-
beslutet och detaljer, t.ex. fastighetsbeteckningar, karta över omr̊adet där det märks ut
vad som ska ändras m.m.

Kötiden för att bli tilldelad en lantmäteriförättare är ca 5 m̊anader. Sedan är handläggningstiden
ca 3 - 8 m̊anader. Lantmäterifunktionen ansvarar för att formulera och skriva ett nytt
anläggningsbeslut utg̊aende fr̊an det gamla och de beslutade förändringarna.

Kostnaden för att ändra ett anläggningsbeslut ligger p̊a ca 50 000 - 100 000 kr enligt
Lantmäteriets hemsida.

9 Undercentralen: avtalet med Schneider Electrics (Jonas)

Jonas har pratat med Schneider och SFAB. Schneider ansvarar för underh̊allet av v̊ar
undercentral medan SFAB levererar fjärrvärme. Schneider har sagt upp v̊art avtal fr.o.m.
mars 2023, d̊a det saknas reservdelar till v̊ar nuvarande styrenhet.

Skulle vi byta ut v̊ar styrenhet till en kostnad p̊a ca 80 000 - 100 000 kr är det möjligt
att teckna ett nytt underh̊allsavtal med Schneider.
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Samtidigt är hela undercentralen fr̊an 2004 och d̊a man brukar räkna med 20 års livslängd
kanske det är bätttre att byta hela undercentralen och inte bara styrenheten.

Jonas har tagit in offerter fr̊an SFAB p̊a kostnad för att köpa in en ny undercentral,
samt underh̊allsavtal, alternativt att leasa undercentralen fr̊an SFAB. D̊a ing̊ar underh̊all
i kostnaden. P̊a 15 år blir kostnaden ungefär densamma om man köper eller leasar.
Leasingkostnaden är för närvarande ca 6000 kr/m̊an, vilket är dyrare än vi har betalt
för underh̊all tidigare, men inte s̊a dyrt i förh̊allande till kostnaden för värmen.

Mötet beslutade att vi skulle g̊a vidare med att leasa en ny undercentral fr̊an SFAB,
men att vi byter den först till v̊aren 2023 när det blivit varmare.

Mötet tog även upp att vi skulle fr̊aga SFAB om vilka förutsättningar som fanns för
fjärrkyla. Med tanke p̊a kommande varmare somrar skulle det kunna vara ett bättre
alternativ än att medlemmarna själva skaffar enskilda luftkonditioneringsaggregat.

Beslut: Mötet beslutade att leasa en ny undercentral av SFAB.

Uppgift: Kontakta SFAB och hör med förutsättningar för att leasa ny undercentral,
samt möjlighet till fjärrkyla. (Jonas)

10 Trädgruppen: förslag till plantering

Trädgruppen diskuterade om man skulle ersätta almen vid länga Ä:s garage som vi var
tvungna att ta ner d̊a den drabbats av almsjuka. Mötet kom fram till att vi avvaktar
tills dess att vi byggt om garagen, d̊a ett nytt träd annars riskerar att skadas i samband
med det.

Det har inkommit ett förslag om att plantera ett äppelträd i omr̊adet nära den nedre
lekplatsen. Styrelsen tycker att det l̊ater som en bra idé om medlemmarna kan plantera
och sköta trädet. Återkom med förslag p̊a plats.

11 Övriga fr̊agor

11.1 Slack m.m.

Vi har lagt upp en arbetsyta p̊a Slack för att lättare samordna styrelsens och TKs arbete.
Vi provar att arbeta där och utvärderar nyttan framöver.
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11.2 Årsmöte

Vi har m̊anga arbeten framför oss som behöver beslutas p̊a årsmötet. Därför är det
bra med ett tidigt årsmöte. Det behöver nödvändigtvis inte genomföras samtidigt som
städdagarna. Enligt stadgarna ska årsmötet genomföras i mars eller april m̊anad.

Mötet beslutade att boka årsmöte söndag 12 mars 2023 kl 15:00 i Balingsnässkolan.

Uppgift: Boka Balingsnässkolan söndag 12 mars kl 15:00 för årsmöte. (Jimmy)

11.3 Städdagar v̊aren

V̊arens städdagar genomförs 22 - 23 april.

11.4 Bergvärme

Det har kommit in ett förslag om att ersätta fjärrvärmen med bergvärme. Mötet beslu-
tade att inte g̊a vidare med det i det här läget.

Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Jimmy Ämtö
Justeras
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Sammanfattning av beslut

1 Mötet beslutade att köpa in nya armaturer till gatubelysningen och dubbelga-
raget, samt byta ljuskällor till belysningen p̊a enkelgaragen.

2 Mötet beslutade att leasa en ny undercentral av SFAB.

Sammanfattning av uppgifter

1 Lägg upp städrapporter i sammanställningen. (Jonas)
2 Träffa firma och fortsätt undersöka byte av armatur till gatubelysningen. (Jo-

nas)
3 Skriv informationsbrev om besiktningsresultat för garage och att vi därför

behöver pausa elbilsladdningsarbetet. (Nicklas)
4 Ta fram lämpligt upplägg för finansiering av nybyggnation och renovering av

garage. (Nicklas)
5 Kontakta Fjället och fr̊aga om erfarenheter och pris p̊a deras nybyggnation av

garage. (May)
6 Ta reda p̊a betongentreprenörer som skulle kunna renovera dubbelgaraget och

gjuta betongplattor för nya enkelgarage. (Magnus)
7 Gör upp en plan för m̊alning och reparation av den brunsvarta panelen. (TK)
8 Fortsätt diskutera med entreprenör som kan m̊ala den brunsvarta panelen.

(Jonas)
9 Kontakta SFAB och hör med förutsättningar för att leasa ny undercentral,

samt möjlighet till fjärrkyla. (Jonas)
10 Boka Balingsnässkolan söndag 12 mars kl 15:00 för årsmöte. (Jimmy)
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