
  Dalhuggets samfällighetsförening:  

   

     INFORMATIONSBREV    

     

Dalhuggets samfällighetsförenings  styrelse:  

Ordförand e,  Led amot:  Linda  Her kommer ,  Dalhuggevägen  4   070-431  90 13  

Vice Ordförande,  Led amot:  Åsa Demander ,  Dalhuggev ägen  1  070-640  88 95  

Sekreterare,  Ledamot:  Ludov ic  B jör k ,  Ca l le  F lygares  v äg  33   073-920  10 05  

Kassör,  Led amot:  S ebas t ian  L i zak,  Mar ikavägen  11    079-0604131  

Väg- och belysningsansvarig,  J oakim L ord ,  Cal le  F lygares  väg  22  073-814  00 03  

Grönom råd esansvarig:  Shinya  S aka i ,  Cal le  F lygar es  v äg  4    070  348 15 93  

Kontakt  v i a  ema i l :  i n fo@dalhugget . se  

 

 

Hej! 

 

Våren är på antågande! Vädret är mildare, fågelkvitter hörs, snön smälter och det blir ljusare och ljusare för varje 

dag! 

 

Tyvärr så har pandemin inte släppt greppet, utan situationen i samhället är fortfaranade kristisk, och i 

Stockholmsområdet ökar smittspridningen.  

 

På grund av situationen i samhället har styrelsen, på ett extra insatt styrelsemöte, fattat beslutet att skjuta på 

årsstämman.  

Nytt datum för årsstämman är söndagen den 23 maj klockan 15.00.  

Vi kör en favorit i repris! Vår sekreterare, Ludde, låter oss åter igen ha årsstämman ute på hans baksida, Calle 

Flygares väg 33, tack Ludde.   
 
 

Viktiga Datum 2021 

Stämma 2021 kommer att hållas söndagen den 23 maj, klockan 15:00, Calle flygare väg 33. 

Sista dag för motioner till Stämman är 2020-03-21. (Undertecknat brev i någon av styrelsens brevlådor eller 

email info@dalhugget.se)  

Städdagarna år 2021 är lördagen den 24 april och 16 oktober, samling klockan 10.00 vid rondellen och pågår till 

14.00 med paus för korvgrillning ca 12:00. 

 

Säljtankar eller nyinflyttad. Vi hälsar alla nya medlemmar och familjer välkomna till Dalhugget. Hör av er till 

någon i styrelsen om ni saknar information, eller om ni vill delge egen info.  

 

 

Ta hand om er, och era nära!  

 

Vänliga hälsningar  

 

 

Styrelsen! 

mailto:info@dalhugget.se

