
FFS styrelsemöte den 8 september 2019 
 

Tid: 2019-09-08   

Plats: Foskros Fjällby  

   

Närvarande: Mats Rehnström MR 

   

 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 2018-06-19 

Föregående protokoll justerat. 

 

4. Ekonomi 

- Status 

- Fordringar  

- Medlemsavgifter  

a) Viktiga fakturor betalda, inga utomstående fordringar. Nya borrhålet är betalt och belastas 

ur förnyelsefonden “ vatten”.  

b) Endast 1 avgift saknas för 2019, skickad till Inkasso. SA 

 

5. Skog  



- Status  

- Grönområden, skoterspår 

- Pulkabacke 

- Städdag, Flaggstänger 

a) Skyltar skall sättas upp för att dirigera skoterspåret till och från Fjällbyn. RS 

b) Platsen för Värmestugan är utsatt och Roland Svensson har i uppdrag att flytta huset under 

hösten. En Grillplats kommer att anläggas utanför ( betongring). Regler för användande 

kommer att aviseras när platsen är färdigställd. I Pulkabacken ska stenar tas bort och 

ytterliggare träd fällas. MA 

c) Städdagen gick av stapeln lördag 7/9 med bra uppslutning av ett 15 tal personer. Stort tack 

till dessa. Flaggstångsfästen gjöts, vägtrummor inspekterades och rensades, samt 

Raststugan färdigställdes för flytten till pulkabacken. MR 

 

6. Vägar  

- Status, Servitut, Portalen, Hastighet 

- Fiberuppdatering 

- Sandlåda för sandning 

- Stenar i vägbanan 

a) Status, Servitut, Portalen 

a. MA skall kontakta Roland Svensson och åtgärd av Portalen, Styrelsen föreslår att 

Portalen kapas lämpligt och flyttas till sidan av vägen, På detta sätta behåller vi 

mycket av den fina Portalen samtidigt som den inte utgör någon säkerhetsrisk. 

b. MA ska lägga en beställning på nya hastighetsskylltar till stugbyn för ny hastighet 

under sommaren. Troligtvis kommer arbetet att utföras under de planerade 

städdagarna i september. 

b) Fiberföreningen kommer att åtgärda skadorna på våra vägar efter fiberdragningen under 

sommaren.  

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. 

e) Lampa behöver bytas vid Pärlanmyra/ Storbacksvägen ( Stråken vidtalad) Armaturen är 

trasig och bör bytas till LED när man ändå är uppe i stolpen. 



 

 
7. Vatten  

- Rapport vattengruppen 

- Nytt Borrhål 

- Senaste vattenprover 

- Byte av gamla vattenventiler 

- Inhägnad ytkällan 

- Manual för värmekablar 

- Läcksökning 105 

a) På Årsmötet 2019 beslutades att borra ytterliggare ett djuphål. Detta är utfört ovanför stuga 

74. Hålet gav mycket bra vattenmängd och arbetet att koppla den till systemet fortgår under 

2019.  Målet är att ha allt i drift till årsskiftet 2019-20. 

b) Vattenprover tas 2ggr om året publiceras på websidan. 

c) Rikard Rhodin och MR har informerat fastighetsägare ( 53,105) med felaktiga/trasiga 

vattenventiler. Det är fn mycket svårt att få tag i entreprenörer ( gräv/rörmokare) pga alla 

arbeten vid Himmelfjäll. När vi har bokat upp dessa kommer arbeten att utföras. Under 

tiden ansvarar Stuga 53 och 86 att ventilen vid 53 är rätt inställd. 

d) Rikard Rhodin har under våren sett över inhägnaden av ytkällan och reparerat skador i 

stängslet samt låset. 

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

värmekablarna som sedan kan spridas till föreningens medlemmar. 

f) Misstänkt vattenläcka har undersökts vi avplogad ventil stuga 105, läcksökning fortsätter. 

   

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. (53 102,105) 

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 

a) Hemsidan uppdateras löpande med aktuell info. Vi behöver nya inlägg på hemsidan 

angående hanteringen av vattenventiler och hur medlemsavgiften ska betalas eftersom det 

inte verkar fungera. 

b) Medlemsregistret uppdateras löpande 

 

10. Mötet avslutas  

Nästa möte är den 29/10 kl 19.00 på telefon . 

 

Vid protokollet 

Justeras     datum   2019-09-08 

 

Robert Säfström                                                                                Mats Rehnström 

                                      

 


