
 

Dalhuggets samfällighetsförening 
    Styrelsemöte nr 2 2014 

 
                             Datum:  2014-06-04 

 

                                         Tid:  19.00  

 Plats:  Säby 

Kallade: Göran Lindmark, Ordförande  

Åsa Demander, Vice Ordförande 

Bertil Jonasson, Kassör 

Thomas Wester, Sekreterare 

Charlotte Nygren 

Torsten Nilsson 

Shinya Sakai 

Dagordning Protokoll 

1 Mötets öppnande Mötets ordförande Göran Lindmark öppnar mötet. 

2  Ej Närvarande  

3 Godkännande av 

dagordning 

4 Friggebod 

Mötet godkänner dagordningen 

 

Diskussion om inköp och placering av friggebod, som ska användas av 

föreningens material. 

Bertil har inventerat och kommit med ett antal förslag. En stuga i plåt röstades 

fram som vinnande förslag.  

Förslag till placering är bakom parkeringen. Göran har undersökt med 

kommun och vi måste få ett förenklat bygglov. Göran fixar detta med 

kommun. 

5 Ekonomi 

 

Bertil informerar om ekonomi för 2014. 

Ekonomin ser god ut. Nästan alla har betalt. Totalt är det 1500:- som ännu inte 

är betalda. 

Vi har totalt 600” på kontot och har ett överskott på 240” hittills i år. 

 

6 Grannsamverkan Den enlät om grannsamverkan som skickades ut besvarades av ca 25% av 

hushållen. 2 personer visade intresse att vara samordnare. 

 

7 Hemsidan 

 

En livlig diskussion handlade om föreningen  skulle satsa på Facebook eller 

andra sociala medier som komplement till vår statiska hemsida. 

Mötets mening är att vi inte ska satsa på något sådant i föreningens namn. 

 

8 Vägfrågor 

 

Röret under Nedre Dalhuggevägen ska filmas av kommun. 

Vi påminner kommun om att det ska ske. Inget har ännu hänt.  

Torsten har ansvaret. 

 

9 Städdagen 

 

Utvärdering. Ganska många kom på städdagen och därmed blev mycket 

utfört. 

 



10 Övriga Frågor Info om Vargbacken har kommit till Göran 

Det finns problem med duvor i området. De kan komma att skjutas av 

Viltvårdare, som är Kennet Freij. 

11 Nästa möte Onsdag den 3 september kl 19.00 hos Göran 

12 Avslutning Göran Lindmark tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid Protokollet 

 

 

Thomas Wester 

 

Justeras 

 

Göran Lindmark 
 

 


