
FFS styrelsemöte den 11 maj 2020 
 

Tid: 2020-05-11   

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 2020-04-10 

Föregående protokoll justerat. 

 

4. Ekonomi 

- Status 

- Fordringar  

- Medlemsavgifter  

a) Alla viktiga fakturor betalda. 

b) Inga utomstående fordringar.  

c) Fakturorna angående medlemsavgiften för 2020 skickas ut i mitten av maj. 

 



5. Skog  

- Status  

- Grönområden 

- Städdag 

a) RS kollar alternativ angående belysning vid pulkabacken. 

b) Pulkabacken är igång och har nyttjats under vintern. Eldstaden utanför värmestugan 

behöver flyttas och ett enklare virkesförråd till stugan behöver byggas. Aktivitet som kan 

göras på städdagen 2020 

c) RS kollar upp vilket datum som vi ska köra städdagen 2020. Förslag är första helgen i 

september 

6. Vägar  

- Status, Servitut, Portalen, Hastighet 

- Stenar i vägbanan 

- Lampa behöver bytas 

- Privata skyltar med trafikföreskrifter  

a) Status, Servitut, Portalen 

a. MA har kontaktat Roland Svensson för diskussion angående åtgärd av Portalen. Men 

inte fått något svar på hur detta ska hanteras. MA + MR fortsätter diskussionen med 

Roland. Styrelsens förslag är att taket och skylten sparas och monteras på en konsol 

på höger sida (uppifrån). 

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

b) 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. 

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

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

d) Stugägare har ej rätt att sätta upp egna trafikföreskrifter med hastighetsbegränsningar eller 

förbud mot trafik. Enbart trafikverket har rätt att sätta upp sådana skyltar. MA och MR får 

informera stugägare som har satt upp egna skyltar.  

 



7. Vatten  

- Rapport vattengruppen 

- Nytt Borrhål 

- Senaste vattenprover 

- Byte av gamla vattenventiler 

a) Vi behöver se över slangen vid Lillkällan eftersom det slutade att rinna vatten under slutet 

av vintern. Nu rinner vattnet som vanlig igen men det är bra om vi kollar upp slangen innan 

nästa vinter.   

b) I slutet av maj så kommer RR att träffa rörmokaren i byn angående pris att koppla in nya 

borrhålet. Det nya pumphuset som är levererat till det nya borrhålet kommer att monteras 

av frivilliga under sommaren eller på städdagen 

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

d) 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. 

   

8. Uppföljning av Verksamhetsplan 2020  

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

• Driftsättning av nytt borrhål 2020 

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

analysera förbrukning och upptäcka ev. läckor. 

• Löpande 

3. Service och underhåll på vattenanläggningen, översyn av stängsel runt ytkällan, vattenprov 2ggr 

per år. 

• Löpande 

4. Pumphus är inköpt och skall monteras över borrhål i backen ovan stuga 34 

• Utfördes under sommaren eller vid städdagen sep 2020 

5. Felsökning och åtgärd av felaktiga fastighets ventiler. (53 102,105) 

6. Fortsatt röjning på grönområden, färdigställande av pulkabacke och stuga. 

• Frivillig städdag sep 2020 

7. Uppdatera informationstavla, medlemsregister och hemsida. 



• Löpande 

8. Kontinuerlig besiktning och underhåll av vägnätet, vägtrummor. 

• Löpande 

9. Ny skoterparkering och påfart skall skyltas. 

 

9. Övriga frågor.   

- Hemsidan 

- Medlemsregister 

- Genomgång kostnader för snöplogning 2019 

 

a) Hemsidan uppdateras löpande med aktuell info.  

b) Medlemsregistret uppdateras löpande 

c) SA gick igenom alla fakturor som hade blivit skickade för snöröjningen under 2019. MA och 

MR kommer att träffa Roland i slutet av Maj för att diskutera snöröjningen samt säga upp 

avtalet för Vinterunderhåll. Nytt anbud kommer att skickas ut under våren sommaren 2020 

till ett antal intressenter. Styrelsen kommer i samband med det även se över avtalet så att 

inte kostnaderna kan eskalera som de gjorde 2019. 

 

10. Mötet avslutas  

Nästa möte är den 23/6 kl. 19:00 på telefon. 

 

Vid protokollet 

Justeras datum   2020-05-26 

 

Stefan Wallin                                                                                Mats Rehnström 

  

 


