
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande resultat 
2019 års verksamhetsår har främst inneburit löpande underhåll:  
 

• Tillsammans har vi grannar i föreningen underhållit grönområdena: 
o Vi röjde sly, klippte gräs och vattnade (även utanför städdagarna)  
o Under höstens städdag anslöt många till städdagen, trots att det 

regnade kraftigt, stort tack!  

• Grannsamverkan fortsätter, behöver dock fler kontaktpersoner  

• Styrelsen har etablerat en kontakt med Värmdö kommun gällande 
renoveringen av Nedre Dalhuggevägen  

• Styrelsen söker ny valberedning, 3 st 

• Många nya i styrelsen: ny kassör och ny väg- och belysningsansvarig  

• En stor läcka i huvudvattenledning  
 
 
Under 2019 har styrelsen fått en ny kassör och en ny väg- och belysningsansvarig 
samt bytte Ordförande och Vice Ordförande roller. Det har tagit tid att få in korrekt 
styrelse i alla olika sammanhang vilket har inneburit en hel del administration. 
Samfällighetens tidigare kassör, Bertil, har fått ta en del uppdrag då nya kassören ej 
fått de befogenheter som krävs. Styrelsen tackar Bertil som hjälpt till under denna 
övergångsfas.  
 
Styrelsens prioritering för områdets utveckling har varit att: 

• nya styrelsemedlemmar kommer in i arbetet samt får de befogenheter som 
krävs 

• se till att de akuta problem som varit med vägarna lösts samt etablera en 
kontakt med Värmdö kommun för kommande vägprojekt på nedre 
Dalhuggevägen 

• fortsätta sköta om våra grönområden 

• ekonomiskt fokus har varit att spara kapital inför kommande vägrenovering 
 
2019 blev ännu ett år med överskott för föreningen och 266 780 kr har kunnat 
tillföras Dalhuggets förbättringsfond. Kostnaderna uppgick till 139 355 kr (jmf 2018 
186.700 kr), en nivå som hamnade strax under den uppskattade. Vårt kapital 
(förbättringsfond) är därför 1 626 582 kr per den 1/1 2020.  
  
Styrelsen har haft 4 ordinarie sammanträden under året.  
 
Årsstämman för 2019 hölls i Brunns skolas matsal lördagen den 16 mars med 20 
närvarande som deltog i bra diskussioner. En extra årsstämma hölls måndagen den 
24 juni i Ingarö IF´s föreningshus där valberedningen föreslog Joakim Lord till 
fyllnadsval av suppleant vilket stämman godkände. 17 närvarade på extra stämman.  
 

Verksamhetsberättelse för år 2019 
 

Dalhuggets samfällighetsförening 



 
Ekonomiskt resultat:  
 
 

Driftresultat  2019 

Intäkter   

Årsavgifter                          401 000 kr  

Ränteintäkter                              5 135 kr  

Totala intäkter 2018                          406 135 kr  

    

Driftkostnader 2019   

El och skötsel av vägbelysning                             46 879 kr  

Vägar: Snöröjning, sandning och sopning                             76 469 kr  

Grönområden                              6 885 kr  

Föreningskostnader                              9 121 kr  

Totala driftkostnader                          139 355 kr  

2018: 186 700 kr    

Årets Driftresultat 2019                          266 780 kr  

    

Förbättringsfond   

Ingående saldo                       1 359 801 kr  

Överskott                          266 780 kr  

Utgående förbättringsfond inför 2020                       1 626 582 kr  

 
 
Grönområden  
Våra städdagar är mycket viktiga för föreningens välmående, både avseende 
ekonomi och sammanhållning. Vi nätverkar och umgås med varandra medan vi utför 
enklare underhållsarbeten.  
Syftet med städdagarna är:  

• Att utföra de arbeten som krävs för att samfälligheten uppfyller vårt 
Grönområdesansvar 

• Att hålla gemensamma ytor snygga och fina  

• En del av den strategiska Grannsamverkan då vi passar på att lära känna nya 
och gamla boende och ha trevligt tillsammans  

 
Vi vill tacka för 2019 års insatser på våra städdagar! Även tack till alla er som klippte 
gräs och vattnade under sommarsäsongen!  
Genom att alla bidrar både på och utöver städdagarna så främjas vår gemenskap 
samtidigt som underhållskostnaderna hålls ner – något vi alla mår bra av!  
2019 års kostnad för Grönområden: 6 885 Kr 
 
Belysning och dagvattenbrunnar  
2019 års arbete har för belysning endast inneburit löpande underhåll, tex byte av 
trasiga lampor.  
2019 års kostnad för el och skötsel av vägbelysning uppgick till 46 879 kr. 
 
Vägar  
Under 2019 har arbetet inneburit löpande underhåll, som lagning av potthål och 
väghinder.  
Planen för genomförande av renovering av Nedre Dalhuggevägen som beslutades vid 
årsmötet 2017 har legat till grund för det fortsatta arbetet.  



 
En aktiv dialog har skett med Värmdö kommun gällande sättningar på nedre 
Dalhuggevägen. Dialogen har främst varit kring att fastställa ansvaret kring 
sättningarna på nedre Dalhuggevägen.  
 
I maj inträffade en omfattande läcka i en huvudvattenledning, vid rondellen. Värmdö 
kommun var snabbt på plats och åtgärdade läckan.  
 
2019 års kostnad för vägunderhåll: 76 469 Kr. Denna kostnadspost påverkas främst 
av behov av snöröjning. 
 
 
Kommunikation  
Styrelsen vill passa på att påminna om att det är via hemsidan som information går 
ut, dock har styrelsen valt även att informera via Facebook-gruppen Dalhugget.  
Styrelsen kommer inte att föra dialoger via Facebook utan hänvisar då till hemsidan 
alternativ till styrelsens e-post.  
 
Övrigt  
Dalhugget karaktäriseras av ”vänlig omtanke”. Detta betyder att vi bryr oss om 
varandra. Vi hälsar på varandra, vi hjälps åt att hålla ögonen på grannarnas hus när 
de är bortresta, vi tar ansvar för våra husdjur, vi startar inte motorgräsklipparen just 
när grannen har satt sig på uteplatsen för att äta middag o s v. – Inget märkvärdigt 
utan just en vänlig omtanke.  
 
Just nu vore det bra om vi alla sätter lite extra fokus på: 

• Att sänka hastigheten när vi kör bil i området, för allas säkerhet och trivsel! 
Det finns fortfarande en och annan av oss som kör för fort.  

• Att klippa vägrenen utanför den egna tomten samt hålla rent & snyggt i 
övrigt. Det ger ett trevligt intryck av ett välskött område.  

• Att samverka med närmaste grannarna, i synnerhet med tanke på att 
motverka inbrott, men även för att bibehålla den vänliga kulturen i vårt 
område.  

 
 
Med vänlig hälsning/ Styrelsen Dalhuggets samfällighet 
 

 


