
Dalhuggets samfällighetsförening 

Julbrev 2015 
 

God Jul och ett Gott Nytt År! 
 

Dalhuggets samfäl l ighetsföre nings styrel se:  

Ordföran de,  Le damot:  G öra n  Li n dma rk ,  Da lhu gg ev ä gen  34 ,  07 6 -88 2 61  90   

Vice Ordförande,  L eda mot:  Åsa  Dema n d e r,  Da lh u ggevä g en  1 ,  07 0 -64 0 88  9 5  

Se kreterar e,  L edamot:  Toma s  Wes te r ,  Da l hu gge vä gen  2 ,  07 3 -37 2  7 7  1 3  

Kassör,  L edamot:  B e rt i l  J on a son ,  Da lhu g ge vä gen  1 0,  07 0 -620  7 1  8 2  

Belysning san svarig,  Su ppleant:  Cha r lot te  Ny gr en ,  Da lhu g ge vä g en  36 ,  57 0  3 4 6  53  

Grönområde sans varig,  Supp lea nt:  S h i n ya  S a ka i ,  Ca l le  F lyga res  vä g  4 ,  07 0 3 4 8 1 5  93  

Vägområdesa nsvarig,  Suppl eant:  To rs t en  Ni l sson ,  Da lhu g ge vä g en  5 ,  57 0 27  4 52  

K on ta kt  v i a  ema i l .  i n f o@ da lhu gge t . s e  S e  ä v en  vå r  hem si da   ww w. da lhu g get . se  

 

 

 
 Året runt: 

2015 har varit ett speciellt år på många sätt. Vi har för 3je året i rad inte fått någon snö det är ju anmärkningsvärt eftersom vi 

traditionellt brukar ha en hel del. Det är klart att, eftersom snöröjning är den största underhållskostnaden som vi har i föreningen, så 

har det ju en positiv inverkan på vår ekonomi. Vi har, i föreningen, tagit fram en ny hemsida. Den finns nu tillgänglig på 

Dalhugget.se. Vi ville byta ut den tidigare hemsidan till förmån för en med enklare underhåll och nya efterlängtade funktioner. Hur vi 

ska arbeta med hemsidan vill vi utveckla interaktivt tillsammans med er. Det finns bla. ett Forum där vi hoppas på intensiv dialog. 

Vidare har vi till slut uppfört den efterlängtade redskapsboden. Nu finns äntligen en plats där vi kan förvara föreningens material. Vi 

har dessutom upplåtit våra vägar till Svensk Infrastruktur så att de ska kunna lägga ner fiber.   

 

 Händelser i samfälligheten 

 

Vägar 

 Fiberetableringen har fått effekten av att våra vägar har fått ett antal nya asfaltlappar samt att våra diken ännu inte blivit 

återställda. Enligt det avtal som vi har med Svensk Infrastruktur så är de skyldiga att återställa så att det fungerar för oss. I 

samband med slutbesiktningen så överlämnade vi en lista på 30 punkter. Vi väntar på deras svar. 

 Vi har flyttat ner avspärrningen mellan Gla Brunnsvägen och Dalhuggevägen till joggingspåret som vi beslutade på årsmötet.  

Grönområden,  

Den nya redskapsboden är som sagt uppförd. Vi tog hjälp av Stefansson med grundläggningen och passade på att låta honom gräva 

ur rondellen och återfylla med ny jord. Nu kan vi plantera till våren.  

 

Belysning 

 Vi har haft ett helt odramatiskt belysningsår.  

 

 Avgifter 

 

 Styrelsens förslag är att utdebiteringen ska vara oförändrad 3000kr per andel.  

 

 

 Viktiga Datum 2015 

 Stämma 2016 kommer att hållas i Brunns Skolas matsal 2015-03-13, 15:00 

 Sista dagen för motioner till Stämman är 2015-02-06. (Brev i någon av styrelsens brevlådor eller email 

lindmark.goran@gmail.com)  

 Vårstäddag, Lördag 7 Maj , 10:00 vid rondellen. Korvgrillning 13:00 

 Höststäddag, Lördag 22 Oktober, 10:00 vid rondellen. Korvgrillning 13:00 

 

 Säljtankar eller nyinflyttad . Vi hälsar alla nya familjer välkomna till Dalhugget. Skicka gärna ett mail eller lägg en lapp i någon av 

styrelsens brevlådor så ska vi se till att ni får all information.  

 

 

mailto:info@dalhugget.se
http://www.dalhugget.se/

