
 

Dalhuggets samfällighetsförening 
    Styrelsemöte nr 3 2016 

 
                             Datum:  2016-09-06 

 

                                         Tid:  19.00  

 Plats:  Dalhuggevägen 36 

Kallade: Åsa Demander, Ordförande  

Linda Herkommer, Vice Ordförande 

Bertil Jonasson, Kassör 

Thomas Wester, Sekreterare 

Charlotte Nygren 

Torsten Nilsson 

Shinya Sakai 

Dagordning Protokoll 

1 Mötets öppnande Mötets ordförande Åsa Demander öppnar mötet.. 

2 Ej Närvarande  

3 Godkännande av 

dagordning 

Mötet godkänner dagordningen 

 

4 Ekonomi 

 

Bertil informerar om ekonomi för 2016. 

Alla fastigheter har betalt årets avgifter, totalt 300 500 kr. 

Föreningen har haft utgifter på totalt 135” under året. Det största utgifterna har 

varit: 

- SWECO för utredningen om Nedre Dalhuggevägen. Ca 50 000 kr. 

Kostnaden för utredningen är enligt offerten, men moms tillkom vilket vi inte 

hade räknat med. 

Resultat hittills under året 165”. 

Summa tillgångar 905”. 

 

5 Grönområden Höststäddag är planerad till den 23 okt kl 10-14. 

Shinya gör planering och skickar ut inbjudan. 

Planerad aktivitet är slyröjning inom våra grönområden. Föreningen äger en 

röjsåg som kan användas. Problemet är att föreningen inte har lämplig 

skyddsutrustning.  

Ett förslag var att försöka hitta några frivilliga som kan såga sly veckan innan 

så att vi kan ägna städdagen att elda röjd sly. 

Bertil och Åsa försöker hitta några frivilliga. 

En nygammal eldplats i Mörtviksskogen (Dalhuggevägen 12) ska invigas, för 

att elda ris från den skogen. 

 

En annan aktivitet för städdagen är att sätta plattor och rensa gäs runt våra 

dagvattenbrunnar. Charlotte undersöker lämpliga brunnar och matrialåtgång. 

 

6 Belysning Just nu är alla lampor hela och lyser. 



7 Vägar Besiktning med Infrastruktur angående deras återställande efter grävning 

utförde den 13 juni. 

Slutsatsen blev att allt är åtgärdat. 

Det bildas en del pölar vid regn, men det har inget med detta att göra. 

Vi har 5 års garanti på Infrastrukturs arbete. 

 

SWECO-rapporten. 

Torsten tar kontakt med kommun angående rapportens slutsatser. 

 

8 Specialtema Inget speciellt detta möte. 

9 Omvärldsbevakning Linda rapporterade att detaljplan för Brunns Centrum har annonserats. 

Ett nytt område vid Återvall, Kulla Korsby är under planering. Det ligger efter 

Återval och längs med vägen mot Björkvik efter Eknäsavfarten. 

 

10 Hemsidan Vi behöver aktualisera hemsidan och ta bort årsmöteinfo som nyhet. Thomas 

åtgärdar. 

 

11 Nästa möten Följande mötesdagar planerades: 

8 nov kl 19:00 

31 jan kl 19:00 

12 Övriga frågor Situation vid gästparkeringen diskuterades. Det har kommit flera synpunkter 

från boende på att det står ”skrotbilar” långtidsparkerade. 

Föreningens åsikt är att detta är gästparkering och inte långtidsparkering för 

boende och bilar utifrån. 

Åsa lägger information på hemsidan. Även riktad information till berörda ska 

ske. 

Fiber. 

Telia har sagt till sina kunder i området att vi som förening inte tillåter Telia 

att gräva. Styrelsen klargör vi inte kan/vill hantera fiber inom området. Det är 

fritt för alla leverantörer att gräva. Vi träffar gärna avtal om hur det ska grävas 

och hur det senare ska återställas. 

 

Ansvarsområden. 

Charlotte tar över ansvaret för dagvattenbrunnar, 

 

Grannsamverkan. 

Linda får som uppgift att informera nyinflyttade i området om hur 

vägföreningen fungerer. 

Den 19 september kommer det att informeras i Gustavsberg om hur 

grannsamverkan kan fungera. Detta sker av vår närpolis. 

 

13 Avslutning Åsa Demander tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid Protokollet 

 

 

Thomas Wester 

 

Justeras 

 

Åsa Demander 



 


