
 

Dalhuggets samfällighetsförening 
    Styrelsemöte nr 5 2014 

 
                             Datum:  2015-02-02 

 

                                         Tid:  19.00  

 Plats:  Åsa Demander 

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 Ekonomi 

Mötet godkänner dagordningen 

 

Bertil informerar inför årsbokslutet. 

Föreningen kommer att göra en vinst på ca 220 tkr. 

Vid årets slut har föreningen 587 tkr i förbättringsfonden. 

Budget för nästa år är ett överskott på ca 148 tkr, 

5 Vägfrågor 

 

En förfrågan har kommit från medlem om föreningen kan ställa ut sandlådor i 

området. 

Styrelsen uppmanar denna medlem att lämna en motion om detta. För att 

förbereda ett svar så undersöker styrelsen kostnaden för detta, under 

förutsättning att Steffansson sköter aktuella lådor. 

Torsten undersöker detta. 

 

Röret under Nedre Dalhuggevägen diskuterades. Inget nytt från kommun, som 

äger frågan. 

 

Pollarna som installerades har blivit en succe. Två uppsättningar till behövs. 

 

6 Grönområden 

 

Det välta trädet på elboden diskuterades. Men det ligger utanför vårt 

grönområde och är då kommuns problem. 

7 Belysningsfrågor Fyra lampor är bytta under vintern. Övriga lampor på de låga stolparna är det 

snart dags att byta då deras livslängd snart är slut. 

8 Motioner 

 

Två motioner har inkommit inför årsmötet. Se bilagor 

1. Vägbommen. 

Styrelsen förslår att vår nuvarande avspärrning flyttas bort till nya 

motionsspåret. Motionsspåret har redan avspärrning mot Gamla Brunnsvägen. 

Därmed fyller vår avspärrning inget syfte längre. 

2. Anslagstavlan 



Styrelsen håller med. Under nästa år tar Sekreteraren (Thomas) på sig att hålla 

anslagstavlen ren från inaktuell information. 

 

9 Grannsamverkan  Har inte kommit igång som önskat eftersom ingen av de som svarade positivt 

på utskicket har tagit på sig ansvaret för detta. 

Åsa kommer nu att samla ihop en mindre grupp för att ”brainstorma”. Vi får 

se om det kan leda till ett positivt utfall. 

10 Fiber i området Jonas Ehrling, Calle flygares väg 34 samlar ihop intresseanmälan. Hittills har 

45% svarat positivt. Han kommer att göra ett nytt utskick för att försöka 

komma upp i de 60% som antagligen krävs. 

11Underhållsplan Uppdaterades när det gäller Nedre Dalhuggevägen.  

12 Verksamhetsplan 

2015 
Verksamhetsplan gicks igenom inför årsmötet. 

12 Nästa möte Tisdag den 14 april 2015 kl 19.00 hos Göran 

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

 

 

Vid Protokollet 

 

 

Thomas Wester 

 

Justeras 

 

Göran Lindmark 
 



Motion 

Till Dalhuggets samfällighetsförening 

angående avspärrningen mellan Dalhuggevägen och Gamla Brunnsvägen 

 

I ett antal år har vi haft en provisorisk avspärrning mellan Dalhuggevägen och 

Gamla Brunnsvägen. 

Jag tycker det är dags att göra en mer permanent lösning och föreslår därför 

att stämman ger styrelsen i uppdrag att arbeta fram en  

                           permanent avspärrning. 

 

2015-02-02 

Inga-Lisa Andrée 

Calle flygares väg 26  
 



Motion 

Till Dalhuggets samfällighetsförening 

angående anslagstavlan 

 

Anslagstavlan vid infarten är en del av samfällighetens ansikte utåt. 

Det vore trevligt om den hölls snygg. 

Jag föreslår därför 

 att stämman ger styrelsen i uppdrag att hålla anslagstavlan  

       i gott skick 

 

2015-02-02 

Inga-Lisa Andrée 

Calle flygares väg 26  
 


