
 

Dalhuggets samfällighetsförening 
    Styrelsemöte nr 3 2014 

 
                             Datum:  2014-09-03 

 

                                         Tid:  19.00  

 Plats:  Göran Lindmark 

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 Torsten Nilsson 

3 Godkännande av 

dagordning 

4 Friggebod 

Mötet godkänner dagordningen 

 

Bertil har varit i kontakt med representant på kommun. Det är antagligen inga 

problem att placera boden på den plats vi vill. Det är på kommuns mark men 

utanför det område som föreningen har ansvar för. 

För att precisera och få ett OK från kommun, så markerar vi platsen på en 

karta som vi skickar över till representanten på kommun för godkännande.  

Bertil gör detta. 

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 590” på kontot och har ett överskott på 230” hittills i år. 

Sedan förra mötet har det kommit några elräkningar. 

 

6 Grannsamverkan Åsa och Göran bjuder in de två personer som har visat intresse för vidare 

diskussioner. De diskussionerna ska handla om vad vi vill med 

Grannsamverkan och vad de kan göra av detta. Samt deras egna ideer runt 

detta. 

 

7 Vägfrågor 

 

Röret under Nedre Dalhuggevägen ska filmas av kommun. 

Torsten och Bertil ska träffa kommun den 10 september för diskuttera hur vi 

går vidare. 

 

Bertil har träffat Ingarö Entrepenad och begärt in offert för att rensa diket 

mellan Dalhuggevägen västra sidan och Mörtviksskogen. 

Offerten är på totalt 94” och inkluderar fällning av ett större antal träd som 

bortforsling av dessa. 

 

Eftersom denna åtgärd inte finns med på den åtgärdsplan som har tagits på 



åtsmötet så måste hela frågan tas upp på nästa årsmöte. 

 

8 Städdagen 

 

Höstens städdag bestämdes till den 19 oktober.   

Shinya ansvar 

 

9 Övriga Frågor Det fanns problem med duvor i området. Vilket det informerades om på förra 

mötet. Dessa har nu flyttat. 

10 Nästa möte Onsdag den 5 november kl 19.00 hos Göran 

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

 

 

Vid Protokollet 

 

 

Thomas Wester 

 

Justeras 

 

Göran Lindmark 
 

 


