
FFS styrelsemöte den 5 november 2019 
 

Tid: 2019-11-05   

Plats: telefonmöte  
   

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 2018-09-08 

Föregående protokoll justerat. 

 

4. Ekonomi 

- Status 

- Fordringar  

- Medlemsavgifter  

a) Viktiga fakturor betalda, inga utomstående fordringar.  

b) Alla har betalat medlemsavgiften för 2019 

 

5. Skog  

- Status  



- Grönområden, skoterspår 

- Pulkabacke 

- Flaggstänger 

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

b) Värmestugan är flyttad till pulkabacken av Roland Svensson. En betongring som ska 

användas som grillplats är placerad utanför värmestugan men kommer kanske att flyttas 

senare. Värmestugan behöver inredas och kamin ska installeras. Regler för användande 

kommer att aviseras när platsen är färdigställd. Roland har även tagit bort stenar längst ner i 

pulkabacken för att öka säkerheten samt kört träd tillvärme stugan som vi senare kan klyva 

till ved och använda att elda med i värmestugan och grillplatsen.  

c) Flaggstängerna är resta och flaggor är beställda och kommer att hissas under november. 

 

6. Vägar  

- Status, Servitut, Portalen, Hastighet 

- Fiberuppdatering 

- Sandlåda för sandning 

- Stenar i vägbanan 

- Breddat parkeringen infart skoterspår 

- Ny fastighet i debiteringslängden  

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 har åtgärdat skadorna på våra vägar efter fiberdragningen och MA har 

besiktat och godkänt asfalteringen. 

c) Ronald har gjort en egen lösning angående sandlådan som nu är placerad vid gamla 

sopstationen. 

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. 

f) Roland har breddat parkeringen vid infarten till nya skoterspåret så att det blir möjligt att 

parkera med bil och släp vid infarten. Ersätter skoterparkering vid Smoletleden. 

g) En tomt som ligger bredvid stuga 105 och som inte är med i vår samfällighet vill kunna 

använda samfällighetens vägar och vara med och dela på kostnaden för snöskottningen. Vi 

har redan en fastighet (10:18) med samma upplägg och styrelsens förslag är att debitera den 

nya fastigheten med samma avgift som fastigheten 10:18. Vi behöver en fakturaadress till 

fastighetens ägare samt lägga upp den nya fastigheten i vår debiteringslängd. 

 

 
7. Vatten  

- Rapport vattengruppen 

- Nytt Borrhål 

- Senaste vattenprover 

- Byte av gamla vattenventiler 

- Manual för värmekablar 

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

74. Det mesta av arbetet är klart men pga. att det förnärvarande är mycket svårt att få tag i 

rörmokare pga. alla arbeten vid Himmelfjäll så är det osäkert ifall det nya borrhålet blir 

inkopplat under 2019. 

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

värmekablarna som sedan kan spridas till föreningens medlemmar. 

   

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, genomförd 

6. Uppdatera informationstavla, medlemsregister och hemsida. 

• löpande 

7. Kontinuerlig besiktning och underhåll av vägnätet, vägtrummor. 

• Utfördes vid städdagen sep 2019 

8. Flaggstänger vid anslagstavlan. 

• Monterades under november 2019. 

 

9. Övriga frågor.   

- Hemsidan 

- Medlemsregister 

a) Hemsidan uppdateras löpande med aktuell info.  

b) Medlemsregistret uppdateras löpande 

 

10. Mötet avslutas  

Nästa möte är den 30/12 kl. 14.00 i Foskros, värmestugan. 

 

Vid protokollet 

Justeras     datum   2019-11-06 

 

Stefan Wallin                                                                                Mats Rehnström 

                                      

 


