
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLMÄNT 
 

Dalhuggets Samfällighetsförening är en förening där vi som bor inom området, 

delar ett gemensamt ansvar för grönområden, vägar och dess belysning. Föreningen 
har både löpande kostnader och där vi med ojämna mellanrum är tvingade att 
genomföra betydligt mer kostsamma förbättringar. Dalhugget är därför 
beroende av en förhållandevis stor förbättringsfond. Vi har under 3 - 4 år aktivt 
arbetat för att stärka fonden och den uppgår nu till 580 tusen kr. Styrelsens 
bedömning är att fonden behöver vara ca 900kkr (ca 10kkr per fastighet) för att 
vi ska ha handlingsfrihet i händelse av att akuta åtgärder eller planerade större 
förbättringar behöver göras.  
 
Framför oss har vi en omfattande renovering av Nedre Dalhuggevägen. 
(Vägrenovering samt nya lägre belysningsstolpar). Kostnaderna för detta arbete 
är fortfarande inte fastlagda men kan uppskattningsvis komma att kosta mellan 
600 och 800 tusen.  På lite längre sikt, 5-10 år, ser vi att vi kan komma att behöva 
genomföra nyasfaltering av både Calle Flygares väg och Marikavägen.  
 

PLANERING FÖR 2015 
 

Styrelsen har för avsikt att under 2015 initiera ett antal förbättrande åtgärder. 

Vi har fått mycket feedback på vår hemsida. Och vi instämmer i kritiken att den är för dåligt 

underhållen. På det sättet som vi vill använda den så är den för komplicerad att jobba med 

(HTML programmering). De undersökningar som vi gjort pekar på att vi behöver ett www 

hotell med bättre användarstöd för att det ska bli möjligt för oss att använda hemsidan mer 

interaktivt. Vi vill därför byta leverantör under året.  

Grönområden 
Vi har för avsikt att sätta upp en materialbod.  

Föreningen har mycket material som olika styrelsemedlemmar har i sina garage och vi 

behöver sätta upp en materialbod där detta material kan samlas.  Vi har lämnat in en 

bygglovsansökan för att sätta upp boden mellan fotbollsplanen och gästparkeringen. 

Vi planerar för både Vår och Höst städningar som vanligt.  

Vårstäddag, Söndag 26 April , 10:00 vid rondellen. Korvgrillning 13:00 

Höststäddag, Söndag 18 Oktober, 10:00 vid rondellen. Korvgrillning 13:00 

  

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2015 
 

Bilaga: 

1. Underhållsplan 2015 

Dalhuggets samfällighetsförening 



 

Belysning 
Under året planerar vi bara normalt underhåll.  

 

Vägar 

Hastighets dämpande åtgärder på Nedre Dalhuggevägen. 
Vi har med framgång provat att sätta upp vita pollare i triangelformationer. Under året har vi 

för avsikt att formera om dessa lite samt utöka med en eller två grupperingar till. Det är i så 

fall ”början” av Nedre Dalhuggevägen och i backen ner mot Nedre Dalhuggevägen som 

kommer i fråga.  

Väginspektionen som hölls i november 2014 pekade på att ett antal underhållsåtgärder som 

vi bör initiera.  

 Mellanvägen behöver skrapas ren från överväxt gräs, för att underlätta avrinning mot 

brunnarna 

 Vägen mellan Calle Flygares väg och Marikavägen behöver dikas ut för att säkra 

avrinning till brunnen utanför Brunn 1:687. Detta blir en aktivitet som är mycket lik den 

vi gjorde längs hela Calle Flygares väg 2013. 

 Avstängningen mellan Gamla Brunnsvägen och Dalhuggevägen. Vi har fått in en motion 

om att ”snygga till” avstängningen. Styrelsens förslag är att vi flyttar avstängningen ner 

till det nya joggingspåret i stället. Det medför flera fördelar, dels möjliggör gör det 

snöröjning av gångvägen, den osnygga avstängningen försvinner ut ur synhåll, vi kan 

dessutom utnyttja möjligheten att lägga snö på andra sidan av den nuvarande 

avspärrningen. Planen är att vi ska använda de ”suggor” som vi har och flytta dem ner till 

jogging spåret. Hålet som är grävt vid nuvarande avspärrning lägger vi igen. 

 

I budgeten för 2015 har vi tagit höjd för de föreslagna aktiviteterna. 

EKONOMI OCH BUDGET 
 

Budgetförutsättningar 
 

2015 år utdebitering 
 

Mot bakgrund av Dalhuggets Samfällighets ansvar och önskan att ha handlingsfrihet i 

händelse av oväntade utgifter föreslår styrelsen att utdebiteringen per andel fortsatt ska 

vara 3000kr per andel även för 2015.  

 

Ersättning till styrelseledamöter och suppleanter 
 

Styrelsen föreslår att ersättningen skall vara oförändrad. 

Styrelseledamöter: Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör får hel 

reducering av andels avgift. 

Belysnings-, Grönområdes- och Vägområdesansvarig får halv reducering av andels avgift. 

Styrelsen föreslår en middag på våren som ett sätt att samla styrelsen inför årets arbete. 

 

 



Budget 2015 2015
Intäkter

Årsavgifter för 2015 (inkl. eftersläpande inbetalning 303 000 kr        

1 500 kr för 2014)

Beräknade ränteintäkter 8 000 kr            

Totala intäkter 2015: 311 000 kr        

Driftskostnader 2015

El Vägbelysning 44 000 kr          

Vägar 117 000 kr        

Föreningskostnader 8 000 kr            

Grönområde, ev förrådsbod. 12 000 kr          

Ev dikning i skogen mot Mörtviksvägen kan tillkomma - om 

kommunen ger klartecken. Kostnad ca 80 000 kr.

Totala driftskostnader 181 000 kr        

(jfr 2010: 166kkr 2011: 132kkr 2012: 110kkr 2013: 210kkr, 2014: 81kkr)

Resultatprognos för 2015 130 000 kr        

Prognos för Förbättringsfonden
Ingående förbättringsfond 2015 587 903 kr        

Årets Resultat 130 000 kr        

Utgående förbättrings fond 717 903 kr         

 

 


