
 

Dalhuggets samfällighetsförening 
    Styrelsemöte nr 4 2016 

 
                             Datum:  2016-11-08 

 

                                         Tid:  19.00  

 Plats:  Dalhuggevägen 1 

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 Shinya Sakai 

3 Godkännande av 

dagordning 

Mötet godkänner dagordningen 

 

4 Ekonomi 

 

Bertil redovisade för ekonomin under 2016 

Resultat hittills under året 148”. 

Summa tillgångar 897”. 

Därefter startade en diskussion om finansiering av vägombyggnad. 

Det finns två alternativ för finansiering: 

Alt 1. Att föreningen lånar från Nordea. Det kräver att föreningen enligt sina 

stadgar kan göra det och att medlemmarnas fastigheter ligger som säkerhet. 

Det alternativet är inte framkomligt. 

Alt 2. Att föreningen sparar ihop pengarna under ett antal år. 

Vi förbereder för en höjning av årsavgiften till 4000 kr i julbrevet. För att 

sedan ta en diskussion på årsmötet. 

Kostnad för ombyggnad av Nedre Dalhuggevägen är uppskattad till ca 2 milj. 

kronor. Hur mycket vi kan få i bidrag är oklart. Därmed har vi svårt att sätta 

ett mål på hur mycket vi måste spara innan projektet kan starta. 

 

5 Grönområden Höststäddagen genomfördes den 23 okt kl 10-14. 

Bertil informerade att det är nytt lås på redskapsboden och han har nyckeln. 

Med anledning av att vissa träd lutar i mellanskogen hade vi en didkussion om 

vår beslutade skogsvårdesplan. 

Det visar sig att inte alla i Styrelsen känner till den och då har olika 

information gått till medlemmarna om hur trädfällning ska hanteras, 

Linda undersöker med kommun, genom Hasseltorp, om att få hjälp att rensa 

upp i skogen. 

Thomas får i uppdrag att lägga upp skogsvårdsplanen på hemsidan. 

 



6 Belysning Just nu är alla lampor hela och lyser. 

7 Vägar Det har kommit önskemål från Marikavägen om att få en Lilleskutt. 

Efterfrågaren uppmanas att komma in med en motion om detta. 

 

8 Specialtema Julbrev: Åsa gör ett utkast till Julbrev. 

Grannsamverkan: Det har inte varit något möte med Polisen ännu.Det är svårt 

att få igång någon verksamhet om inga utanför Styrelsen vill arbeta med det. 

Utvärdering av Styrelsens arbete: Vi upplever att arbetet har blivit mer 

strukturerat och att det har fungerat bra. 

 

9 Omvärldsbevakning Linda rapporterade att arbetet med Entrepenadvägen är klart i december. 

För Brunn Centrum är planen klar och ska klubbas. 

 

10 Hemsidan Åsa lägger upp information på hemsidan om vilka parkeringsregler som 

gäller. Det är främst att det på gästparkeringen står en del halvt skrotbilar 

under lång tid. 

Dessa vill vi få bort. 

Thomas lägger in svar på de frågor vi har fått på forumet och som vi har 

svarat på mail. 

Thomas försöker lägga in statistikverktyg. 

 

11 Nästa möten Följande mötesdagar planerades: 

7 feb 2017 kl 19:00 

Förslag Årsmöte den 19 mars 

12 Övriga frågor Inga övriga frågor 

 

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

 

Vid Protokollet 

 

 

Thomas Wester 

 

Justeras 

 

Åsa Demander 
 


