
 

Tidig Sommarhälsningar från styrelsen 

Städdagen 
Styrelsen vill tacka för en bra uppslutning på vårens städdag! 
Vi saknade givetvis de som inte kunde komma p.g.a. Folkhälsomyndighetens rekommenda?oner och 
lite tråkigt a@ inte korvgrillningen blev av, men det kommer flera städdagar och korvgrillningar.  
Alla som var med bidrog med en härlig glädje och arbetsinsats. Trots blåsten lyckades vi elda på en av 
våra eldningsplatser. Det blev en hel del jobb med a@ fly@a de högar som låg på de andra platserna.   

OBSERVERA a@ det är vik?gt a@ vi inte lägger ris, grenar och sly på platserna innan vi vet om vi kan 
elda. Vi har sedan ?digare, på en årsstämma, beslutat a@ vi inte lägger ris etc på eldningshögarna 
förrän samma dag som städdagen. De@a för a@ det är otroligt svårt a@ hantera mängden annars. Det 
är för vår egna säkerhet och för a@ kunna hantera eldningen på städdagarna på e@ så smidigt sä@ 
som möjligt. 
Vi vill även påminna a@ alla som lägger saker på eldningsplatserna: det är inte okej a@ lägga jord, 
plast, stubbar, krukor etc utan det är endast ?ll för a@ lägga grenar, kvistar och sly. Tack för a@ ni 
respekterar de@a. 
 
Årsstämman 2020 
Det är en speciell ?d vi har just nu och det är en fortsa@ oklar bild hur hösten kommer a@ se ut.  
Vi i styrelsen har som ambi?on a@ genomföra årsstämman under hösten. Vi kommer a@ fortsä@a 
hålla koll på Folkhälsomyndighetens rekommenda?oner och givetvis följer vi dem. Kallelse för 
årsstämman kommer som vanligt a@ gå ut minst två veckor innan mötet, genom kallelse i brevlådor, 
på anslagstavlan samt som nyhet på dalhugget.se. Samtliga handlingar inför årsstämman finns, sedan 
i mars, upplagda på vår hemsida dalhugget.se. 
 
Debitering för år 2020 kommer i höst 
På årsstämman 2019 tog stämman e@ preliminärt beslut a@ debiteringen för i år (2020) skulle vara 
4000 kronor per fas?ghet. Det krävs dock en årsstämma för a@ kunna ta beslut gällande avgiVen. 
Defini?vt beslut kommer a@ tas på 2020 års stämma, som vi alltså har för avsikt a@ hålla i höst. 
Debiteringen kommer a@ aviseras i respek?ve brevlåda direkt eVer årsstämman. 

Kandidater sökes 
Vi söker forWarande nya kandidater ?ll Valberedningsgruppen.  
Är du intresserad? Ta gärna kontakt med oss på info@dalhugget.se  

Gräset vid bollplan 
Som alla år behöver vi även hjälpas åt a@ klippa gräset. Tack ni som hi[lls anmält er! Det uppska@as! 
Läs mer här om hur du går ?ll väga för a@ meddela vilken vecka du kan hjälpa ?ll: h@p://
www.dalhugget.se/nyheter/vi-behover-din-hjalp-/ 

Vi i styrelsen önskar er en härlig sommar! 
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