
FFS styrelsemöte den 14 maj 2019 
 

Tid: 2019-05-14   

Plats: Telefonmöte kl. 19.00  

   

Närvarande: Mats Rehnström MR 

 Stefan Wallin SW 

 Magnus Andersson MA 

 Stefan Ankarstav SA 

 Robert Säfström RS 

Kallade: Mats Rehnström  MR 
 Stefan Ankarstav SA 
 Stefan Wallin SW 
 Magnus Andersson MA 
 Robert Säfström RS 

 

1. Öppnade av möte 

Mats öppnar mötet. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utskickad agenda.  

 

3. Föregående protokoll 2018-04-19 

Föregående protokoll justerat. 

 

4. Ekonomi 

- Status 

- Fordringar  

- Medlemsavgifter  

a) Inget speciellt att rapportera 

b) Viktiga fakturor betalda, inga utomstående fordringar. 

c) Fakturor utskickade, 7 st. medlemmar har redan betalat. 

 

 



5. Skog  

- Status  

- Grönområden 

- Städdag 

- Flaggstänger 

a) Styrelsen jobbar att anlägga en grillplats och att flytta kojan som står idag vid vattentornet 

ner till pulkabacken för att användas som värmestuga. Roland har fått förfrågan att utföra 

arbetet men MA måste först markera ut platsen där kojan ska placeras. 

b) Vi behöver ta ner ytterligare träd i pulkabacken samt ta bort större stenar i backen. Lämpligt 

att ta ner träden vid nästa städdag i augusti 2019. Stenarna behöver vi ta hjälp av en 

grävmaskin för att få bort. 

c) Städdagen är i år planerad till helgen den 7–8/9 

d) Fjällbyn vill sätta upp 2 st. flaggstänger vid anslagstavlan på Fam. Svenssons mark för att öka 

trevnaden. Detta planeras att utföras under städdagarna. Styrelsen har tagit upp frågan med 

Fam. Svensson, Styrelsen inväntar OK för att kunna sätta upp flaggstängerna där.  

 

6. Vägar  

- Status, Servitut, Portalen, Hastighet 

- Fiberuppdatering 

- Sandlåda för sandning 

- Stenar i vägbanan 

a) Status, Servitut, Portalen 

a. MA har pratat igen med konsulten från ÅF som ska göra en besiktning av portalen. 

Han har nu lovat att utföra besiktningen under maj månad 2019.  

b. MA har kontaktat myndighet och ska lägga en beställning på nya hastighetsskylltar 

till stugbyn för ny hastighet. Troligtvis kommer arbetet att utföras under de 

planerade städdagarna i september. 

b) MA har gjort en besiktning av våra vägar efter fiberdragningen och skall ta kontakt med 

ansvariga för att få skadorna åtgärdade. Eftersom det nu är vinter så kommer vägarna inte 

bli åtgärdade förens sommaren 2019. 

c) MA och MR har fortsatt diskussionen med Ronald om lämplig plats att placera sandlådan. 

Inget beslut är fattat ännu fortsatta diskussioner pågår. 



d) behov finns att spränga alt borra/spräcka stenar i vägbanan inom Fjällbyn. Styrelsen ger 

Roland Svensson i uppdrag att utföra nödvändiga Arbeten för att åtgärda stenar i vägbanan i 

samråd med MA. 

 
7. Vatten  

- Rapport vattengruppen 

- Senaste vattenprover 

- Byte av gamla vattenventiler 

- Vattenutbyggnad 

- Inhägnad ytkällan 

- Manual för värmekablar 

- Projektering nytt borrhål 

- Strömförande kabel vid Stuga 30 

a) Under påsken så var vattenåtgången extra stor och pumpen för ytkällan fick lov att kopplas 

in för att säkra vattenförsörjningen. 

b) Arbetet med vattenprover fortsätter och görs två gånger per år (stuga 86) och finns 

tillgängliga på websidan. Proverna är väl godkända med bra värden. Även Lillkällan håller 

dricksvattenkvalitet alla årstider utom sommaren. 

c) Rikard Rhodin och MR har informerat fastighetsägare med felaktiga vattenventiler att de 

måste byta till nya ventiler under en snar framtid. Styrelsen har i uppdrag att se över hur 

detta hanterades när man bytte från gamla ventiler till nya i stugbyn för att ta beslut hur vi 

ska gå vidare med detta. Ev. vattenläcka Storbacksvägen/Rolands väg skall undersökas, 

d) Vattenutbyggnaden för övre slingan är klar. Under påsken när problemet med 

vattenförsörjningen uppstod så fungerade den övre slingan med vatten från det nya 

borrhålet utmärkt.  

e) Under året kommer vi att se över inhägnaden av ytkällan och reparera skador i stängslet 

samt låset. 

f) MR ska ge Rikard Rhodin i uppdrag att utforma en ny manual med instruktioner ang. 

värmekablarna som sedan kan spridas till föreningens medlemmar. 

g) Vid årsmötet så beslutades att ge styrelsen i uppdrag att säkerställa vattenförsörjningen och 

nytt borrhål redan under detta år. MR har varit i kontakt med företaget som borrade det 

senaste borrhålet och påbörjat en diskussion om var det nya borrhålet kan vara lämpligt att 

placera i stugbyn. 



h) Vid Stuga 30 så ligger en strömförande kabel ytligt och värmekabelskåpet som kabeln 

försörjer fungerar inte. MR kontaktar Stråkens El som får besikta kabeln och åtgärda 

problemet.  

   

8. Uppföljning av Verksamhetsplan 2018 

1. Att fortsätta arbeta för att vattenförsörjning i första hand sker via djupborrade brunnar. 

• Driftsättning av nytt borrhål 2019–2020 

2. Fortsatt kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av vattenmätare för att 

analysera förbrukning och upptäcka ev. läckor. 

3. Service och underhåll på vattenanläggningen, vattenprov 2ggr per år,  

4. Felsökning och åtgärd av felaktiga fastighets ventiler. (56,102,105) 

5. Fortsatt röjning på grönområden efter gallring. 

• Frivillig städdag 2019 7-8/9, anslag på hemsida och utskick av mail till medlemmarna 

6. Uppdatera informationstavla, medlemsregister och hemsida. 

7. Kontinuerlig besiktning och underhåll av vägnätet, vägtrummor. 

8. Flaggstänger vid anslagstavlan. 

• Monteras vid städdag 2019. 

 

9. Övriga frågor.   

- Hemsidan 

- Medlemsregister 

- Årsmötet, actions 

- Mötet med Roland Svensson 

- Nytt borrhål, planering 

a) Hemsidan uppdateras löpande med aktuell info.  

b) Medlemsregistret uppdateras löpande 

c) MR gick igenom de punkter som hade blivit beslutade på årsmötet. 

d) MR och MA informerade om mötet med Ronald Svensson de diskussioner som diskuterades. 

e) MR gick igenom planen för projekteringen av det nya borrhålet  

 



10. Mötet avslutas  

Nästa möte är den 19/6 2019 kl. 19:00, Telefon. 

 

Vid protokollet 

Justeras     datum   2019-05-14 

 

Stefan Wallin 

Mats Rehnström 

 
   


