
 

Dalhuggets samfällighetsförening 
    Styrelsemöte nr 5 2016 

 
                             Datum:  2017-02-17 

 

                                         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  

3 Godkännande av 

dagordning 

Mötet godkänner dagordningen 

 

4 Ekonomi 

 

Bertil redovisade för ekonomiskt resultat för 2016. 

Betalda avgifter 300 500,00 kr. 

Utgifter 166 957,49 kr 

Resultat 138 093,25 kr 

Summa tillgångar 896 991,47 kr. 

 

5 Grönområden Linda ansvarar för besiktning av grönområden inför underhållsplanen. Den 

ska vara klar den 19 feb. 

Bertil, Kette Frej och Tove Äng från kommun har inspekterat våra 

grönområden. Tove tror att kommun kan hjälpa till att ta bort träd, men lovar 

inget. Dock tar kommun inte bort träd bara för att fastigheter ska få mer sol. 

Det kan finnas en skillnad mellan vad vi boende vill och kommun om hur 

skogen ska utvecklas. Kommun vill satsa på slyröjning och höga träd. 

Fastighetsägarna kanske vill ha lägre och tätare skog. 

Dock gäller föreningens skogsvårdplan som grund för skötsel. 

Bertil gick igenom den mailväxling som har varit med Tove Äng. 

6 Belysning Charlotte tar fram underhållsplan inför årsmötet. 

Efter genomgång av brunnar så konstateras att alla fungerar utom vid Marikav 

5. Inga akuta åtgärder behövs.Charlotte ska ta kontakt med Mijövision för att 

titta på brunnen som har stopp och komma med kostnads och åtgärdsplan. 

7 Vägar Torsten har haft kontakt med vägverket om bidrag till ombyggnad. De 

meddelar att vi inte kan få några pengar eftersom avståndet till allmän väg ska 

vara minst 1 km. 

Vi får olika besked om vad som gäller från Sweco och vägverket. 

Torsten får ockso i uppdrag att åtgärda Återvändsgrändskylten vid 

Vargbacken. 



 

8 Specialtema Årsmöte:  

Genomgång av vilka dokument som ska tas fram inför årsmötet. 

Kallelse. 

Dagordning 

Verksamhetsberättelse 

Ekonomisk redovisning 

Revisionsberättelse 

Verksamhetsplan 

Motioner diskuterades: 

1. Parkering på bollplan från Kent Östlund 

Styrelsens förslag att vi sätter upp P-förbudsskylt på planen alternativt 

att sätta upp stenbumlingar vid nerfarten. 

Torsten lyssnar med med Peter om vad det kostar att göra iordning 

planen. 

Bertil köpre p-skylt 24 t vid allmänna parkeringen. 

Extra möte 14-feb 

2. Motion om att behålla årsavgift och inte höja till 4000 kr. Flera 

motionsställare. 

Syftet med avgiftshöjningen var att snabbare skaffa kapital för att 

komma igång med arbetet. Styrelsen diskuterade huruvida vi kan gå 

vidare med vägprojektet och vilka alternativ det finns. Kostnaden för 

att bygga om vägen ser att bli för stor. 

Trots osäkerheten om projektet och fler underökningar krävs så 

beslutar en oenig styrelse att förslå en avgiftshöjning på 4000 kr. 

3. Motion om grannsamverkan från Fam Balck. 

Styrelsen håller med motionsställarna och presenterar mötet med 

polisen. 

4. Motion om trädfällning från Fam Elsinge. 

Styrelsen hänvisar till områdets skogsvårdsplan och till den dialog vi 

har haft med kommun. Pkt 5. 

 

 

9 Omvärldsbevakning Linda rapporterade att entrepenören vid Vargbacken har gått i konkurs och att 

kommun ska göra ny uppgandling. Det blir klart till sommaren. 

 

10 Grannsamverkan Linda har varit på kurs hos polisen. Detta presentaras på årsmötet. 

 

11 Nästa möten 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 
 


