
 

Dalhuggets samfällighetsförening 
    Styrelsemöte nr 4 2014 

 
                             Datum:  2014-11-05 

 

                                         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 Åsa Demander 

3 Godkännande av 

dagordning 

4 Friggebod 

Mötet godkänner dagordningen 

 

Bertil har varit i kontakt med representant på kommun, sedan förra mötet. Nu 

kräver Värmdö kommun en formell bygglovsansökan för boden. Åsa utses att 

skriva en sådan och lämna in till kommun. 

Göran informerar Åsa. 

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. (Oförändrat sedan förra mötet) 

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

 

6 Vägfrågor 

 

Röret under Nedre Dalhuggevägen har filmas av kommun. 

Det visade sig att det är gott om sten i ledningen. 

Kommunen har sagt att röret är deras ansvar. Den 29:e oktober ska de ta 

beslut om relining ska göras. Den information som Torsten och Bertil har fått 

är inte riktigt entydig om vad som kommer att ske. 

Vi avvaktar vidare beslut från kommun. 

 

Det har framförts till styrelsen att något borde göras åt avspärrningen mot G:a 

Brunnsvägen. Styrelsen anser att en bom borde sättas upp. Torsten tittar 

vidare på det. 

 

Underhållsplanen bör uppdateras. Göran och Torsten får ansvaret. 

 

7 Belysning Lampan utanför Calle Flygares väg 18-20 har varit trasig en längre tid och vi 

har fått påstötningar från fastighetsägare att byta lampan. 

Vi har hittills avvaktat ifall fler lampor ska gå sönder för att minimera 

kostnaden per bytt lampa.  

Mötet beslutar att vi hålla en hög servicegrad och byta lampor inom en rimlig 

tid. Speciellt under den mörka årstiden. 



8 Städdagen 

 

Rapport om höstens städdag. 

Städdagen fungerade bra. Det var ganska många deltagare. 

 

9 Övriga Frågor Det är dags att börja titta på Julbrevet. Göran ansvarar. 

Årsmötet bestäms till den 16:e mars. Göran bokar lokal. 

10 Nästa möte Onsdag den 2 februari 2015 kl 19.00 hos Göran 

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

 

 

Vid Protokollet 

 

 

Thomas Wester 

 

Justeras 

 

Göran Lindmark 
 

 


