
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 års verksamhetsresultat 
 
2015 blev ett mycket positivt år för vår Samfällighet. Det har hänt mycket saker i området 
och vi har tillsammans åstadkommit en hel del bra saker. 

 Vi har flyttat avspärrningen mellan Gamla Brunnsvägen och Dalhugget ner till 
motionsspåret. Detta har möjliggjort att gångvägen kan plogas på vintern. Ett 
önskemål från medlemmarna. 

 Vi har färdigställt redskapsboden, den är nu fyllt med material som fyllt 
styrelsemedlemmarnas förråd/garage.  

 Samfälligheten har köpt in en röjsåg för att kunna röja sly och gräs.  
 Vi har anlitat en expert för rådgiving när det gäller renoveringen av Nedre 

Dalhuggevägen.  
Styrelsens prioritetsordning för områdets utveckling har varit Vägar, Grönområden, 
Belysning och Grannsamverkan. Styrelsens kapacitet att driva parallella projekt samt 
omfattningen av initiativ från föreningens medlemmar har satt gränsen för vad vi kan 
åstadkomma på ett år. Vi har lagt energin på de högprioriterade åtgärderna.   
Årets överskott blev 150.000 kronor, vilket är ett normalt resultat. Förbättringsfonden 
har därför ökat till 739.000 kr. 

Styrelsen har haft 4 stycken sammanträden under året. 
Årsstämman för 2015 hölls i Brunns skolas matsal söndagen den 16/3-2014. Många 
medlemmar deltog på mötet och bidrog med konstruktiva diskussioner. 
 
 
Grönområden 
 Våra städdagar är mycket viktiga för oss alla i föreningen. De skapar sammanhållning och nätverk, gör att vi snyggar upp hela bostadsområdet och vi kan dessutom utföra enklare underhållsarbeten utan att det kostar oss pengar.   Syftet med städdagarna är: 

 Att utföra de jobb som krävs för att samfälligheten uppfyller vårt Grönområdesansvar  

Verksamhetsberättelse  för år 2015. 
Dalhuggets samfällighetsförening 



 

 

 Att hålla gemensamma ytor snygga och fina 
 En del av grannsamverkan, då vi passar på att lära känna varandra och umgås  Under året har vi haft städning både vår och höst. Stort tack till alla er som deltog på städdagarna, både med insatser på de allmänna ytorna och till alla er som hjälpte era grannar med riseldning mm. Ett särskilt tack till er som färdigställde materialboden i höstas, genom att klura på bruksanvisning, klättra och skruva, åka och köpa fler skruv, stanna kvar till långt efter grillning, och lägga ytterligare tid dagarna efter själva städdagen!!   Till kommande år vore det bra om fler medlemmar deltog på dessa aktiviteter. Det finns alltid mycket att göra på de gemensamma ytorna, inte bara utanför den egna fastigheten. Våra städdagar främjar gemenskapen och håller nere underhållskostnaderna, vilket vi alla gagnas av!  Efter flera års påtryckningar så har kommunen äntligen hört av sig när det gäller Skogen mot 

Mörtviksvägen. De vill diskutera med oss om upprustning av diket som går längs fastigheterna 
Kostnaden för Grönområden inklusive inköp och uppförande av materialbod uppgick till 31 
tusen kr. 
 
Belysning 
 
2015 har varit ett odramatiskt år ur Belysingnshänseende. Vi har bara haft normalt underhåll. 
De kostnader som finns här är belysnings el och utbyte av trasiga lampor. 
Vår princip är att vi vill att medlemmarnas pengar ska avändas så effektivt som möjligt, detta 
är orsaken till att vi avvaktar med lampbyte tills ett (litet) antal lampor behöver bytas. Vi gör 
detta beroende på att entrepenörens ”framkörnings kostnad” är ganska stor.  
Den totala kostnaden för detta under 2015 uppgår till 30 tusen kr. 
  
Vägar 
 
Som vi alla vet, och som Dunderhållsplanen påtalar, så är Nedre Dalhuggevägen den vägdel 
som har störst behov av upprustning.  
Kommunen genomförde, efter lång påtryckning från styrelsens sida, filmning av ledningen. 
Detta ledde till att kommunen renoverade delar av dagvattenledningen under Nedre 
Dalhuggevägen genom re-lining.  
Problemen på vägen kvarstår dock. Vi har nu anlitat en konsult med expertiskunskap för att i första steget få råd och åtgärdsförslag, samt en kalkyl på föreslagna åtgärder. Då kan vi ta ställning till hur vi ska göra och när vi har möjlighet att upprusta vägen.   Den 15/2 i år genomfördes ett första platsbesök med konsulten. Vi besiktade Nedre Dalhuggevägen och även förhållandena kring diket bakom husen mot Mörtviksvägen. Konsulten påpekade ett antal tydliga tecken på att vägen är skadad, och förmedlade att orsaken i första hand är att vägbäddens bärande material med största sannolikhet sköljts bort. Vi kommer snart att få konsultens rapport från besiktningen. Vår förhoppning är att alla medlemmar kan ta del av den senast vid årets årsmöte (13/3). 



 

 

I övrigt har vi låtit utföra normalt underhåll såsom sopning, skrapning och sandning samt 
lagning av potthål.  
För vägskötsel har vi, under 2015, betalt 86 tusen kronor och det kan jämföras med 
föregående års kostnad på 126 tusen kr.  
Grannsamverkan 
 
Under året har vi vid ett informellt möte låtit ett urval av föreningens medlemmar komma 
med förslag till vad Grannsamverkan kan innehålla. Protokoll från mötet bifogas. Styrelsen 
uppmuntrar medlemmarnas initiativ till att genomföra aktiviteter som t.ex. loppis, 
trädgårdsbesök, föreläsningar av polis och brandväsen (om t.ex. brotts- och 
olycksförebyggande åtgärder).  
Vi har även skapat ett forum på Dalhugget.se där vi tillsammans kan diskutera olika ärenden 
som har med föreningen att göra.  
 
  



 

 

 
RESULTAT I SIFFROR 
 

 
 
Strävan att förstärka vår ekonomi har krönts med framgång och vårt överskott för 2015 blev 
nästan 151 000 kronor. Dvs. 20 000 bättre än den prognos jag lämnade på förra årsmötet. 
Elkostnaden från Vattenfall och arbeten från Elvings El har minskat med ca 13 000 kr och det 
har ju inverkat positivt på vår ekonomi.  Kostnader för vägskötsel på 86 tusen kr får nog 
anses som ett normalår och där ingår även att brunnarna rensats från skräp. Vägskötseln 
kostade endast 29 tusen under 2014. Under 2015 investerade vi också i en redskapsbod som 
vi kommer få glädje av framöver. Ett tack till alla som gjorde en stor insats vid 
redskapsbodens uppförande. Det tog längre tid än vi trodde.  
För vägskötsel har vi, under 2014, betalt 29 tusen kronor och det kan jämföras med 
föregående års kostnad på 126 tusen kr. Räntetillskottet blev på 5 243 kr. 
Förbättringsfonden har därför ökat till 739 tusen kr.   
Samtliga medlemmar har betalt in årsavgiften för 2015.  
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Driftsresultat 2015
Intäkter
 Årsavgifter för 2015 303 000
 Ränteintäkter 5 243
Totala intäkter 2015 308 243
Driftskostnader 2015
 El och Vägbelysning 29 892
Snörjöjning, sandning och Sopnin, rensning av gatubrunnar86 025
Grundarbete för redskap bod 14 657
Materialinköp, röjsåg och redskapsbod 13 503
Föreningskostnader 10 261
Grönområde 2 911
Totala Driftskostnader 157 249
Årets Resultat 150 994


